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األول الفصل

اإلرهاب مشكلة

لكنها ما، نوًعا مروعة مسألة دولة رئيس أو ج ُمتوَّ ملك اغتيال محاولة تعترب
العام التفكري نطاق االغتيال محاوالت دخلت فقد قبل. من كانت كما تعد لم
بينما كنيسة. عىل الهجوم فكرة مثًال لنأخذ … الدول رؤساء جميع لوجود
درجة عىل الهجوم يكون فلن قطًعا، األوىل للوهلة بشدة مريًعا الهجوم سيعترب
وفوضوية ثورية قدر كان ومهما العادي. الشخص يظن قد كما الفعالية من
هذا عىل سيسبغون الذين الحمقى من يكفي ما فسيوجد تنفيذه، عند الهجوم
نرغب التي التحذيرية األهمية شأن من يقلل قد ما وهو دينية؛ صبغة الهجوم
الخوف أو الشفقة مشاعر عىل االعتماد يمكن ال … الفعل هذا عىل نضفيها أن يف
العام، الرأي عىل نوع أي من تأثري بالقنابل هجوم ألي يكون ولكي طويًال.

بحتة. تدمريية نية إىل اإلرهاب أو االنتقام نية يتخطى أن يجب

(١٩٠٧) الرسي» «العميل كونراد، جوزيف

السبب ولهذا منه، الهدف هو فهذا عمًدا؛ ذلك ويفعل الناس، مضاجع اإلرهاب يقض
فبينما والعرشين. الحادي القرن من األوىل السنوات يف اهتمامنا من كبريًا جانبًا شغل
أكثر بالخطر بشعورنا يتالعب آخر يشء فال كثرية، صوًرا األمان بعدم الشعور يتخذ
تبدو طوارئ حالة يف أنفسنا وجدنا سبتمرب، من عرش الحادي هجمات بعد اإلرهاب. من
اإلرهاب مع تفسريها صعوبة يف تداعياتها تتساوي اإلرهاب»، ضد «حرب ودائمة، النهائية
عندما إرهابي. هجوم أعقاب يف سيما ال اإلرهاب، فهم مطلًقا السهل من فليس نفسه.
باعتبارها عالنية العقالني التحليل محاوالت تُقاَوم ما عادة بالتهديد، املجتمع يشعر
مقاومة تبدو التحليل، هذا بدون أنه غري معه. وتتعاطف بل وتواسيه، العدو تساعد



اإلرهاب

عقالنيٍّا يبدو قد اإلرهاب أن من الرغم وعىل محدد. غري خطر ضد محريًا نضاًال اإلرهاب
بحيث املنطقي» «التفكري جادة عن ينحرف وكأنه يبدو ما كثريًا فإنه األحيان، بعض يف

عقل». «بال أو جنونيٍّا، أو وعدوانيٍّا، بل مربر، غري فقط ليس يصبح
من بكثري أكرب بدرجة — الجن مثل — خطره من م يضخِّ اإلرهاب يف ما يشء ثمة
سيل أغلفة عىل أو الصحف يف الكرتونية الرسوم يف — اإلرهاب فصور الحقيقي. حجمه
توجه عادة — األخري الجيل مدار عىل نُرشت والتي املوضوع هذا تتناول التي الكتب
معظم أقر األقل، عىل سبتمرب من عرش الحادي قبل متضائلة. أهداف ضد ضخمة أسلحة
أمام تضاءل اإلرهاب شكله الذي املادي التهديد أن اإلرهاب حول يكتبون الذين الكتاب
أو الشعب عامة أبدى آنذاك، حتى لكن الشائعة. اليومية املخاطر من الكثري من غريه
عىل معه التعاطي أو اإلرهاب خطر من التقليل تجاه محدوًدا ميًال السياسيون، ممثلوهم
تضخم إعالم بوسائل األحيان من كثري يف مدفوعني — السياسيون وهرع موضوعي. نحو
وقائية. إجراءات باتخاذ الرصيحة أو الضمنية املطالبات إىل لالستجابة — العام الخطر
من عرش الحادي هجمات أما وعرضية. متسقة غري اإلجراءات هذه كانت ما عادة ولكن،

ذلك. من أكثر استدعت فقد سبتمرب،
الصعب من كان فصاعًدا ومذاك السياسية، األجندة أولويات قمة إىل اإلرهاب قفز
فيه مبالغ النفيس تأثريه بأن حتى أو نسبي، ضئيل فيه يتسبب قد الذي الرضر بأن الدفع
نيويورك مدينة شهدت لقد أيًضا. مألوف نقاش وهو املادي، تأثريه مع تتناسب ال بصورة
البرشية الخسائر قائمة أن ورغم الحرب. أثناء جوية غارة جراء كان لو كما بدا رضًرا
شخص، آالف ٤ من أقل إىل شخص ألف ٥٠ بنحو يقدر مما رحيمة بصورة انخفضت
التي األسلحة من نوع عىل مقصورة سبق فيما كانت التي — الشامل الدمار مشاهد فإن
الهجوم ذلك كان وقد واضحة. كانت — فقط الكربى القوى من حفنة سوى تمتلكها ال
الحرب أثناء دموية املعارك أكثر من — واحد يوم يف الوفيات عدد حيث من — فتًكا أكثر
وحيًدا؛ — هائًال كونه مع — الدمار كان الحرب، يف الوضع بخالف لكن األمريكية. األهلية
عن تكون ما أبعد حرب إذن فإنها حرب، تلك كانت فإن غازية. جيوش أي تظهر فلم
حرفيٍّا — الغبار سكون فمع التقليدية. للحرب — غالبًا واملطمئنة — املألوفة األعراف
بل باقية. اإلرهاب لغز دوًما شكلت التي األسئلة معظم ظلت الحدث، موقع يف — ومجازيٍّا
أكثر بشدة أكدت بوش، الرئيس شنها التي اإلرهاب» ضد «للحرب املحدود غري املدى إن
املراوغ. املصطلح لهذا — ما تقسيم أو — ما تعريف إىل الحاجة مىضعىل وقت أي من
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اإلرهاب مشكلة

التعريف مشكلة

نحو عىل تُعرَقل اإلرهاب مع التعامل إىل الساعية واألكاديمية السياسية الجهود كانت
العسكري. العمل أو اإلجرامي العنف عن اإلرهاب تمييز التعريف؛ قضية بسبب متكرر
إىل تصل وغريها القانونية بالتعريفات قائمة وضع يف غضاضة الكتاب معظم يجد ال
املعروفة الرأي استطالعات أحد يستهل بينما إليها. تعريفاتهم يضيفون ثم العرشات
تعريف مائة عىل يربو ما آخر استطالع يدرج عنها، كامل بفصل التعريف موضوع
لإلرهاب «مالئم» تعريف عن البحث أن إىل االستطالع نهاية يستخلصيف أن قبل لإلرهاب،
هي «إرهابي» لفظة ألن نظًرا توصيف؛ ألنه باختصار، الصعوبة؟ هذه ملاذا جاريًا. يزال ال
وبالدرجة اآلخرون، به يصفهم وإنما طوًعا؛ اإلطالق عىل جماعة أو فرد يتبناه لم وصف
وسم يف اإلطالق عىل الدول تتواَن لم هؤالء. يهاجمها التي الدول حكومات قبل من األوىل
ضمنية معاٍن من عليه ينطوي بما اللقب، بهذا عنف أعمال يمارسون الذين خصومها
السيايس الدعم غياب هو ذلك من أهمية األكثر وربما واإلجرام، اإلنسانية غياب من
سبيل عىل لإلرهاب. تعريفات وضع بمكان السهولة من أنه الدول ترى باملثل، الحقيقي.
التهديد أو للعنف املتعمد «االستخدام باعتباره اإلرهاب املتحدة الواليات تعرِّف املثال،
يف املجتمعات.» أو الحكومات ترويع أو إجبار بهدف الخوف؛ مشاعر لبث بالعنف املتعمد
العنف باستخدام التهديد أو «االستخدام باعتباره اإلرهاب املتحدة اململكة تعرِّف املقابل،
أو ديني أو سيايس بتوجه قدًما الدفع بهدف املمتلكات، ضد أو شخص أي ضد املفرط

أيديولوجي.»
السلوك تحديد يف صعوبة الحكومات تجد التعريفات، وضع بعد وحتى ذلك، ومع
يف العادي. القانون وفق جريمة يعترب ال محدد «إرهابي» عمل يوجد فال إليه؛ يشار الذي
تضع كما فيها، العضوية وتجرِّم «إرهابية» بأنها بعضاملنظمات الحكومات تسم املقابل،
وقد رهائن. احتجاز أو متفجرة مواد امتالك مثل القانون بموجب محظورة بجرائم قوائم
يردد يبدو ما وهو إرهابي»، لعمل «اإلعداد اسم عليه أطلقت ُجرًما بريطانيا ابتكرت
اإلرهاب أن يبدو املطاف، نهاية يف السابقة. العصور يف السمعة سيئة التآمر قوانني صدى

السلوك. ال الدافع خالل من تعريفه يمكن
قبل من العنف استخدام أن تفرتض الدول تعريفات أن يف هنا املشكلة تكمن ال
غري يعترب األمريكية) الخارجية وزارة تعريف إليها يشري (مثلما قومية» دون «جماعات
إنها أي القوة؛ استخدام حق وحدها الدولة تمتلك الدولة، نظر وجهة من تلقائيٍّا. قانوني
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غري يتساءل قد لكن للعنف. الرشعي االستخدام تحتكر — األكاديميون يقول كما —
غري جماعات أو أفراد قبل من العنف استخدام أشكال جميع كانت إذا عما املتخصصني
أول اعتقد الرسمية. الناحية من قانونية غري كانت وإن حتى أيًضا، مربرة غري رسمية
حقهم من أن — الرابع الفصل يف سنرى مثلما — للكلمة الحديث باملعنى ثوريني إرهابيني
األهمية ومن السيايس. التنظيم أو التعبري بحرية يسمح ال قمعي لنظام العنيفة املعارضة
— الحكومات ذلك يف بما — األجانب من القيرصية روسيا منتقدي من العديد أن بمكان
صورة ويف عالنية سوريا، رفضت عندما حدث مثلما هذا، استمر (وقد هؤالء. مع اتفقوا
العربية املسلحة املقاومة اعتبار عىل واألمريكي الربيطاني اإلرصار عىل املوافقة محرجة،
إىل املنظور يف االختالفات هذه أدت لإلرهاب.) واحدة عاملية ظاهرة من جزءًا إرسائيل ضد
من مقاتًال آخرون يراه إرهابيٍّا، البعض يراه «من إن القائلة السمعة سيئة املقولة بروز
خاليف غري تعريف إيجاد استحالة يف أساسيٍّا محوًرا النسبية هذه وتعترب الحرية». أجل

لإلرهاب.
(أطلق لإلرهاب دقيق تعريف رساب وراء السعي من بدًال أنه إىل الكتاب بعض أشار
منطقية األكثر من سيكون زائف»)، قعر ذا «صندوًقا اإلرهاب عىل املتخصصني أحد
األعمال من كثريًا أن املؤكد من «إرهابية». أعماًال تَُعد التي األعمال أنواع من نمط بناء
واالختطاف االغتيال عمليات مثل — مراًرا استخدامها إىل اإلرهابية الجماعات تلجأ التي
يف — األساس من تستخدم كانت إن هذا — نادًرا إال تُستخدم ال — الطائرات واختطاف
العنف. من خاص نوع إىل تشري وكأنها تبدو فهي التقليدية، العسكرية الرصاعات سياق
اإلرهابية األعمال من الكثري ألن نظًرا تختفي؛ أن النوع هذا من قائمة تلبث لن لكن
األعمال تعترب ال األمر نهاية يف حال، أي عىل اإلجرامية. أو العسكرية األعمال تحاكي
فكما ورائها. من السيايس الغرض هو وإنما لإلرهاب، املميزة السمة هي ذاتها حد يف
… عشوائية عنف وسيلة تكتيًكا، الفزع إثارة «تعترب كلناني: سونيل السياسة عالم يقول
ما. دولة قبل من استخدامها احتمال مع مختل فرد قبل من استخدمها احتمال يتساوى
عىل الدولة قدرة تهديد تستهدف الحديث، السيايس للتعبري مميزة صورة «اإلرهاب» لكن
اإلرهاب، تعريف من أكثر نقرتب ولكي رشعيتها. زعمها ثم ومن مواطنيها»، أمن ضمان
تقريبًا اإلرهاب تعريفات جميع جوهر ألن نظًرا وذلك السيايس؛ منطقه تحليل أوًال يجب
لدرجة الحرب تعريف مع كثريًا يتشابه — سياسية مآرب لتحقيق العنف استخدام أي —

كثريًا. استخدامه دون تحول
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اإلرهاب مشكلة

سبتمرب من عرش الحادي يف نيويورك يف العاملي التجارة مركز مهاجمو خلَّف :1-1 شكل
دوافعهم عن التعبري يف ملحوًظا فشًال فشلوا لكنهم نظري، لها ليس هائلة صدمة ٢٠٠١

لضحاياهم.1 ومقاصدهم

والحرب اإلرهاب

تسفر ال حرب تصور الصعب فمن وثيًقا؛ ارتباًطا مرتبطان واإلرهاب الحرب أن يف شك ال
الخوف مشاعر تعترب بعضاألحيان، ويف الناس، من الكثري لدى جامحة خوف مشاعر عن
من الرئييس الهدف الخوف يصبح إذ العنف؛ الستخدام ثانوي أثر مجرد من أكثر هذه
إرهاب قطًعا هو الجيوش يد يف تسقط التي املدن نهب من الهدف كان تاريخيٍّا، الحرب.
ابتكار كان حديثًا، ذلك). غري أم محاربني أكانوا (سواء املحصنة األخرى املدن سكان
عسكري؛ منطق من ذلك عليه ينطوي مما الرغم عىل — االسرتاتيجي الجوي القصف
العاملية الحرب يف الحال كان مثلما الخنادق لحرب املكلفة الالحراك حالة تجنب وهو أال
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الجوي القصف عملية أن االعتقاد يف تتمثل نفسية نظرية عىل األساس يف يعتمد — األوىل
املؤسسني اآلباء أحد تعبري حد عىل املدنيني. من لألعداء املعنوية الروح تدمري إىل ستؤدي
مستغيثًا العدو «سيرصخ الجوي القصف مبارزة يف ترنكارد، اللورد وهو النظرية لهذه
بحيث خاطئًا، يكن لم إن قطًعا، فيه مبالغ االعتقاد هذا أن اتضح وقد نقصف.» أن قبل
ممكنًا) (أو متخيًال كان مما بكثري أكرب ١٩٤٠ عام بعد لتنفيذه الالزم الدمار نطاق صار

املايض. يف
عمليات وصف يكن لم ودرسدن، هامبورج عىل الكربى الجوية الغارات وقعت عندما
جوبلز وزارة جانب من رنانة لغة مجرد إرهابية عملياتقصف بأنها امللكية الجوية القوات
ذلك، مع املدنيني. عىل متعمًدا هجوًما شك بال الغارات هذه كانت فقد السياسية: للدعاية
— للمدنيني الويلزية الكوابيس — الجوي للقصف املتحمسني املؤيدين أحالم تتحقق لم
الجوي. القصف طريق عن الثانية العاملية الحرب يف االنتصار يجر لم الواقع. أرض عىل
«حاسًما» دوًرا أكان سواء — الدقة وجه عىل لعبته الذي الدور تحديد صعوبة ثبتت بينما
يمقته الذي التقليدي العسكري للعمل مساعدة عمليات تعترب العمليات هذه كانت — ال أم
خالل من تالية حرب أي يف النرص يتحقق لم ذلك، إىل باإلضافة الحربيون. الطيارون
السالح ليس لكنه قويٍّا، سالًحا الخوف يكون قد الحرب، ففي وحده. الجوي القصف

وفتًكا. قوة األكثر
فيما تتمثل الحرب إن القول يف واإلرهاب الحرب بني التمييز يف الطرق أحد يتمثل
مواجهة من أضعف هم من إليها يلجأ التي الوسيلة اإلرهاب يعترب بينما الدولة، به تقوم
يتبنى قد الضعيف الطرف أن االعتبار يف يأخذ ال املفهوم هذا لكن مبارشة. الدول
كانت مهما — العصابات حروب تعمل اإلرهاب. إىل اللجوء تتطلب ال مقاومة اسرتاتيجية
فمقاتلو معتاد. عسكري منطق وفق — املعتادة العسكرية املعايري وفق تقليدية» «غري
صغر مهما نطاق أي عىل — للدولة املسلحة القوات مع نزاع يف يشرتكون العصابات حرب
كارل اشرتاط يحققون ثم ومن — متقطًعا أو طويًال الزمني أمده كان ومهما حجمه،
لقوة «عمًال وليست حيتني»، قوتني بني صداًما «تعترب الحرب إن القائل كالوزفيتز فون

القتال. هي للحرب املميزة العملية تعترب أخرى، بعبارة حية.» غري كتلة تجاه حية
األهداف مهاجمة تجري إذ القتال؛ عدم يف قطًعا اإلرهاب جوهر يتمثل املقابل، يف
أما النفس. عن الدفاع تمنع) أدق بصورة (أو تعرقل بطريقة اإلرهابيون يستهدفها التي
عشوائية أهداف ملهاجمة االستعداد فهو — الجمعي العقل يف بالطبع — اإلرهاب يميز ما
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أو متجر، أو العامة، األسواق ألحد العشوائي التفجري ففي منتقاة. أهداف فقط وليس
األخالقية بالتفرقة لاللتزام ورفًضا للحرب، الدويل للقانون عمديٍّا انتهاًكا نشهد حانة،
وبني املحاربني، وغري املحاربني وبني املحايدة، واألطراف املحاربة األطراف بني السائدة
األمريكي التعريف يف األسايس الجزء فإن ثم، ومن املرشوعة. وغري املرشوعة األهداف
نقول (وال عنف أعمال ضدها «تُرتكب» التي املحاربة» غري «األهداف هو إذن لإلرهاب

الرسمية). اإلدانة داللة املصطلحات تحمل إذ تجري؛
«املدنيني فكرة نقل محاولة فشلت إذ بالرضورة؛ «األبرياء» هم هؤالء يكون ال قد
الرباءة سمة أن إدراك بسبب اإلرهاب؛ دراسة إىل للحرب الدويل القانون من األبرياء»
يقبل أن املستحيل قبيل من كان املثال، سبيل عىل ثابتة. غري نسبية صفة أيًضا هي
املدنيني من األملان معظم بأن الثانية العاملية الحرب يف األملان ضد يحاربون كانوا من
مسئولية أي يتحملون ال التعذيب) معسكرات يف كانوا الذين النظام معاريض (باستثناء
بمنزلة يعتربون األملان من املدنيون كان وأفعاله. النازي النظام وجود حيال اإلطالق عىل
املواطنني مع الحال كان (مثلما أملانيا عىل املفروض العشوائي للحصار مرشوعة أهداف
خالل إجراًما األقل الثاني الرايخ نظام حكم ظل يف الديمقراطية بالحقوق تمتًعا األقل
لهم يضمنها التي املبارش الهجوم من الحماية يستحقون كانوا هل األوىل). العاملية الحرب
لم إذا (هذا («العارضة»)؟ املبارشة غري اإلصابة من الحماية عن ناهيك الدويل، القانون
الزوابع».) سوى يجنون فال الرياح، «بذروا إنهم القائل ترششل منطق متبعي من تكن
متزايدة)، (وبصورة كبرية بصورة أبرياء بأنهم شعروا أنفسهم األملان أن شك ال لكن
جرى عندما بالظلم إحساسهم الشعور هذا م ضخَّ وقد كاملة؛ بصورة يكن لم إن
مجال عن بعيًدا — السياسة مجال ويف الربيطانية. القاذفات قبل من عمًدا استهدافهم
— بالرباءة الشعور يشكِّل العليا. املرتبة الشخيص والشعور االعتقاد يحتل — القانون
الرتويع»، «عملية عليه يطلق قد فيما مهمة عنارص — بالضعف الشعور إىل باإلضافة
أساسيٍّا مفتاًحا يمثِّل ما وهو سياسية، آثار عن خاللها من العنف يسفر التي العملية وهي
باملعنى بريئة اإلرهابية العمليات أهداف تكون ال قد «الرصف». اإلرهاب عليه سأطلق ملا
جوهر يتمثل العميل. املستوى عىل («لينة») ضعيفة تكون أن يجب لكنها املوضوعي،
يحدث فكيف مسلح. غري طرف ضد املسلح الطرف قبل من العنف استخدام يف اإلرهاب

ذلك؟
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الرتويع عملية

الرتويع: عملية عنارصيف ثالثة بني التمييز يمكن

النفور أو الخوف أو الرعب أو الصدمة االنتباه: عىل االستحواذ (١)

املجتمعات واألمن النظام إىل الناس حاجة تدفع مبارشة. املراحل أكثر املرحلة هذه تعترب
األعراف مخالفة تجري عندما العنيف. اإلجبار عملية لتنظيم والحدود األعراف وضع إىل
اإلرهابية لألعمال الخاصة الطبيعة م تضخِّ ذلك، إىل باإلضافة الصدمة. تنشأ والحدود،
عن اإلطالق عىل يبعد ال الذي األمن بشأن القلق حجم من — الضعفاء عىل الهجوم —
يعترب ال ذاته حد يف كشعور الخوف إن الكتاب بعض يقول للمجتمع. العظمى األولويات
الكايف األثر عن العنف أعمال بأحد اإلعجاب أو اإلثارة تسفر قد إذ — حاسًما عامًال
باالضطراب، ما شعور غياب ظل يف أنه شك ال لكن صحيًحا. هذا يكون وقد — املطلوب

االنتباه. عىل يُستحَوذ لن الحدث، بفداحة شعوًرا يكن لم إن باالستغراب شعور

اإلرهابيون؟ يريد ماذا الرسالة؛ تبليغ (٢)

جميع يهرع ال الرتويع. عملية عنارص بني توقًعا واألقل تعقيًدا األكثر العنرص هذا يعترب
فال بذلك، قاموا وإذا أعمالهم، عن مسئوليتهم إعالن إىل األحوال من حال بأي اإلرهابيني
عن (املفرتضني) اإلرهابيني» توقيع «يغيب عندما مفهومة. مطالب أو أسباب عن يعربون
أو ١٠٣ رحلة أمريكان بان رشكة طائرة حادث يف الحال هو مثلما — اإلرهابية األعمال
األعمال عن املسئولني لتخمني املراقبني إىل األمر يعود — سبتمرب عرشمن الحادي هجمات
بان طائرة تدمري مسئولية حول قائًما الجدل يزال ال النتائج. تتباين أن فيمكن اإلرهابية؛
زعم ،٢٠٠٥ عام ففي ١٩٨٨؛ ديسمرب يف اسكتلندا يف لوكربي فوق ١٠٣ رحلة أمريكان
كانت املقرحي الباسط عبد الليبي بها أدين التي األدلة أن كبري اسكتلندي رشطة ضابط
عام يف صحية ألسباب املقرحي رساح االسكتلندية الحكومة إطالق أثار (وقد ملفقة. أدلة
عرش الحادي هجمات أن ملواطنيه بوش دبليو جورج أكَّد واسًعا.) دوليٍّا جدًال ٢٠٠٩
لكن واالنسحاب.» الفوىض إىل ودفعهم بالذعر أمتنا إصابة «تستهدف كانت سبتمرب من
الرسميني وغري الرسميون — األمريكيون املراقبون أظهر أين؟ وإىل ماذا، من انسحاب
بن لدى الرئييس السبب إن القائلة الراسخة النظر وجهة قبول يف ملحوظة مقاومة —
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السعودية العربية اململكة أرايض تدنيس يف تمثَّل املتحدة الواليات عىل الحرب إلعالن الدن
للهجوم تجريًدا أكثر تفسريات فضلوا ذلك، عن عوًضا بها. األمريكية القوات وجود بسبب
كارين فرست وقد األمريكية. والديمقراطية االزدهار تجاه العداء أو الحسد إىل ترجع
عىل قادتنا.» ننتخب ألننا «يكرهوننا بأنهم ذلك — الرئيس مستشاري إحدى — هيوز
لم ،١٩٩٦ عام يف املتحدة الواليات عىل الحرب أعلن قد كان الدن بن أسامة أن من الرغم
وجود خالل من املسلمني أرايض تدنيس (مثل املتحدة للواليات وجهها التي التهم تؤخذ
كامل، عقد مدة الدن بن إعالن تجاهل وجرى بل االعتبار. بعني عليها) األمريكية القوات
حد إىل مفهومة تكن «لم لغة يف عنه ُعربِّ الدن بن إعالن أن إىل جزئيٍّا يرجع ذلك وكان
أن اإلسبانية الحكومة وحاولت هابيك. ماري أشارت مثلما املسلمني»، لغري بالنسبة بعيد
العادة) غري (عىل لكن إيتا؛ بمنظمة ٢٠٠٤ مارس يف مدريد قطار تفجري مسئولية تلصق

خداعها. جراء انتخابية هزيمة اإلسبانية الحكومة لقيت
أهداف تحقيق إىل تهدف التي اإلرهابية األعمال معقولية بني واضح فرق ثمة
االمتيازات بعض عىل الحصول أو ما، منظمة أعضاء بعض رساح إطالق مثل — محدودة
يف ذلك كان سواء ثورية، أهدافها تعترب التي اإلرهابية األعمال تلك وبني — السياسية
قد بينما ذلك). إىل وما االستقالل الجديد، (امليالد العرقي أو الروحي أو االجتماعي املجال
بالفعل»)، («الدعاية نفسه العنيف العمل طريق عن املتنوعة الرسائل هذه إبالغ يجري

واضح. ببيان الرسالة إبالغ جرى إذا إال الفهم لسوء قوي احتمال هناك

الفعل رد هروب؟ أم قتال (٣)

متوقعة غري االستجابات تكون قد بالغموض، تتسم قد الدوافع تقييم عملية ألن نظًرا
إىل الناس الخوف يدفع فقد للتحقيق، وقابلة مفهومة املطالب كانت وإذا متعارضة. أو
صامتني البقاء مثل — الصغرية املطالب تنفيذ العاديون األشخاص يستطيع قد اإلذعان.
خاللهم. من تحقيقها يمكن ال الكربى السياسية املطالب لكن — الرشطة مع التعاون وعدم
القرار صنع دائرة خارج يقعون الذين أولئك هم الذعر أو لإلرهاب تعرًضا الناس أكثر إن
رجال مثل — القرار صنع دوائر داخل األشخاص (يتمتع السياسية. الهياكل معظم يف
مطالبون أنهم عن فضًال الكافية، بالحماية — والوزراء العسكريني القادة أو الرشطة
املتبعة؟ السياسات من العامة خوف يغري أن يمكن هل الذعر.) إظهار بعدم مهنهم بحكم

العملية. يف األساسية املسألة هذه حيال واضحني أنفسهم اإلرهابيون يبدو ال
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أنها املفرتض من التي املستجيبة» و«الكتلة «األهداف» بني اإلرهاب منظِّرو ميَّز
(لذا، االنصياع. عىل الحكومات يجرب قد الذي السيايس الضغط من نوًعا تولد قوة تشكِّل
فإذا صلة؛ وجود لضمان يكفي بما محكًما تركيًزا — االنبهار أو — الخوف تركيز يجب
ستختلف املالئمة.) االستجابة الكتلة تستجيب فلن ينبغي مما أكثر منترشة اآلثار كانت
تحليل هناك يكون قد وبينما الطلب. «حدة» وفق الالزم الضغط تركيز وكثافة درجة
الجمهوري الجيش يقدسها التي الفكرة مع الحال هو مثلما — بسيط تكلفة/منفعة
جدوى عدم الربيطانيون سيقرر متواصلة هجوم عمليات وجود ظل يف أنه األيرلندي،
النظرية. الناحية من مبارشة العملية تكون قد — أيرلندا يف بريطانية قوات وجود
إزاء العامة فعل رد يكن لم املثال، سبيل عىل معاكًسا. العام الفعل رد يكون قد عمليٍّا،
الدعوة هو األيرلندي الجمهوري الجيش يد عىل ١٩٧٤ عام يف برمنجهام حانة تفجريات
للعنف. االستسالم رفض عىل اإلرصار بل أيرلندا، من الربيطانية القوات انسحاب إىل
الدولة قبل من عنيًفا فعل رد فيه اإلرهاب يثري بديل، ثالثة مرحلة سيناريو هناك وهكذا،
أو اإلرهابية املنظمة تدمري إىل يؤدي قد ما وهو — للمطالب انصياعها ضمان من بدًال —

النظام. يف املتأصلة العنف نزعة عن النقاب» «كشف خالل من الدولة رشعية تدمري

الرتويع اسرتاتيجيات

عليه أطلق ما بني كبرية وظيفية اختالفات ثمة أن إىل الرتويع عملية يف التفكري يشري
بي لتي الرائد العمل طرح العرشين، القرن ستينيات يف الرتويع. «أنواع» الكتاب بعض
ترويع وظيفة وتعترب و«اإلثارة». الوجود» «دعم الرتويع: من أساسيني نوعني ثورنتون
ردع خالل من املتمردة املنظمة أمن عىل الحفاظ إىل تهدف وهي محدودة، الوجود دعم
ذلك يف تنجح لكي املتمردة املنظمة تحتاج معلومات. بأي األمنية القوات تزويد عن العامة
حقيقة يف لكن ستُكتشف. السلطات مساعدة بأن الناس إلقناع شامل مراقبة نظام إىل
ناحية (من بذلك. القيام من تتمكن أن من بكثري أصغر اإلرهابية الجماعات معظم األمر،
عنرص خالل من الصغرية الرسية الجماعات أمن عىل الحفاظ بكثري األسهل من أخرى،
تتعرض التي املخاطر تضاعف العامة مواجهة املنظمة تحاول عندما فقط وحده؛ الرسية
ثانويٍّا نتاًجا يكون ما عادة الوجود دعم بهدف الرتويع فإن وهكذا، هائل.) بشكل لها
و١٩٢١، ١٩٢٠ عامي بني أيرلندا من كل يف الحال كان مثلما — العصابات حرب لحمالت
بني وفلسطني العرشين، القرن خمسينيات يف والجزائر و١٩٥٠، ١٩٤٥ عامي بني وفيتنام
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اإلرهابيني متطلبات فهم للناس بمكان السهولة من يكون حيث — و١٩٣٩ ١٩٣٦ عامي
األقل. عىل بها الجزئي وااللتزام

هذا أن الجميع: إىل وضوح ويف عال بصوت اإلعالن يف الالسلطوي االنتقام يف يشء أعظم يتمثل
التهديد، هذا لتحقيق تسنح فرصة أول يف وأنه ذاك؛ أو السبب لهذا يموت أن يجب ذاك أو الرجل

اآلخر. العالم إىل وصدًقا ا حقٍّ إرساله سيتم املعني الوغد هذا فإن

بلوخ ومع سوديكني، ومع مسينزوف، ومع رومانوف، ألكسندر مع حدث ما بالفعل هو وهذا
أجمع العالم أن يف األهم األمر يتمثل العمل، هذا تنفيذ فبمجرد وغريهم. رامبف، ومع وهلوبك،

الوضع. طبيعة الجميع يعرف بحيث الثوريني، طريق عن األمر بهذا يعلم

١٨٨٥ يوليو ٢٥ «فرايهايت»، موست، يوهانز

مثل املدى: وطويلة النطاق واسعة أهداف إىل األرجح عىل فيسعى اإلثارة ترويع أما
من أكثر تحقيقها يمكن األهداف بعضهذه قومية». «تحرير عملية أو ما نوع من «ثورة»
اسرتاتيجية تنفيذ اتجاه يف التكلفة/املنفعة تحليل يميل قد االستعماري، السياق يف غريها.
قرار واتخاذ خسائرهم من للحد مستعدين املستعمرون الحكام يكون قد حيث إرهابية،
السياسية النخبة بقاء بكثري؛ أكرب املخاطر فتعترب الداخلية، السياسة إطار يف أما بالرحيل.
لهذه بالنسبة الرأسمالية»). «املؤسسات الخاصة»، («امللكية لها املصاحبة الهيمنة وبنية
الرصاع يتصاعد ثم ومن تنازالت تقديم تكاليف قيمتها يف توازن منفعة توجد ال النخبة،
يتوخى الذي العنف من منخفضة مستويات خالل من «االنصياع» يتحقق قد وبينما غالبًا.
عشوائية االستهداف عملية تصبح وقد اإلثارة ترويع وطأة تشتد أهدافه، اختيار يف الحذر
اإلرهابيني إىل يُنظر كان إذا ما عىل النتائج تعتمد وهنا الصدمة. أثر تعظيم بغرض
بأي املقبول غري من لإلنسانية» «أعداء أي القانون؛ عىل كخارجني أو كأعداء عامة بصورة

معهم. التواصل األحوال من حال
الكتاب بعض أضاف لكن مقنًعا، ثورنتون وضعه الذي األسايس التقسيم يزال ال
لإلرهاب استثنائية بصورة ومفهومة واضحة حالة دراسة يف إليه. أخرى تعديالت الالحقني
وظيفة أن إىل كرينشو مارثا أشارت الجزائرية، الوطنية التحرير جبهة عىل ركَّزت الثوري
عليه أطلق (ما اإلذعان أو الطاعة ضمان أوًال: مختلفني؛ هدفني تشمل لإلرهاب الدعم بناء
األخالقي. أو األيديولوجي والدعم التعاطف عىل املراهنة وثانيًا: الوجود»)، «دعم ثورنتون
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يصبون الذين املحافظني الكتاب قبل من سيما ال هذه، «اإللهام» خاصية تُتجاهل األغلب يف
أهداف تحقيق إىل سعيه يف اإلرهابي العمل عىل الرشعية سمة إنكار عىل اهتمامهم جل

اإلثارة. إىل تهدف مقاصد أو ثورية
الثورة هدف أيًضا وإنما وحده، الثوري الرتويع هدف هو الدعم حشد يكون ال قد
تغيري أي حدوث منع لصالح جهوده يكرس الذي الرجعي أو اليميني الرتويع أو املضادة
الخوف بسبب األبيض» «اإلرهاب هذا يظهر ما عادة سابق. سيايس نظام استعادة أو
مثل — للدولة بمواالته اإلرهاب من النوع هذا ويتسم به؛ التهديد أو الثوري التغيري من
الهيمنة تحت واقعة الدولة كانت إذا لكن — النظامية غري املسلحة املوالية ألسرت جماعات
يتمثل عنها. تدافع أنها تزعم التي الدولة مهاجمة عىل الجماعات هذه حث يمكن األجنبية،
«املليشيات» يف األخرية السنوات يف للقلق إثارة وأكثرها الَعَرض هذا عىل األمثلة أبرز أحد
تؤمن التي األمريكية، املتحدة الواليات يف األبيض الجنس بتفوق املؤمنة تلك أو الليربتارية
— الفيدرالية التحقيقات مكتب مثل — لها التابعة والوكاالت الفيدرالية الحكومة بأن
آيك ديفيد مؤيدو يرى مثلما سحايل، (أو صهيونية» عاملية «حكومة سيطرة تحت تقع
ماكفي تيموثي فعل رد أن بد وال األمريكية. الحرية عىل للقضاء تكرسجهودها الكثريون)
أكثر وهو — ١٩٩٥ عام يف أوكالهوما مدينة يف الفيدرايل التحقيقات مكتب ضد االنتقامي
إىل األمريكيني عودة إىل تدعو صيحة أنه عىل إليه يُنظر — فتًكا أمريكي إرهابي عمل
الحًقا سنرى كما — ذلك يعترب حقيقتها. يف األمور تبدو كيف يرون جعلهم وإىل رشدهم،

بالفعل. للدعاية طويل تقليد من جزءًا —
عسكرية عنارصاسرتاتيجية أحد يكون كأن مساعًدا، عنًرصا اإلرهابي العمل يكون قد
التعبري الدعاية، (االنتقام، أهدافمحددة إطار يف محدًدا يكون وقد أكرب؛ حربعصابات أو
السعي خالل من «مطلًقا» يكون وقد العرقي)، االستقالل سجناء، رساح إطالق السيايس،
اسرتاتيجية من النوع وهذا للرتويع. املمنهج االستخدام طريق عن سياسية مآرب لتحقيق
نطلق أن يجب ما هو — ذاته حد يف اإلرهابي العمل وليس — املستقلة املطلقة الرتويع
يمكن منطق وهو فريد، بمنطق االسرتاتيجية هذه تتميز إذ حق؛ عن «إرهاب» لفظة عليه
مميزة بصورة مرة ألول االسرتاتيجية هذه مالمح ُرسمت وقد املايض. القرن عرب تتبعه
يعود الالسلطوي املذهب يتبع قصري بحث وهو القنبلة»، «فلسفة موست يوهانز كتاب يف

املتصلة: الفرضيات من عدد عىل ويعتمد عرش، التاسع القرن ثمانينيات إىل

العام. االهتمام عىل يستحوذ هائل عنف (١)
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السياسية. املوضوعات إىل ينتبهوا أن يمكن للعنف يتعرضون من (٢)
إىل يشري (مثلما تطهري» «قوة يعد كما متأصلة، بصورة تمكينية وسيلة العنف (٣)

فانون). فرانتز لالستعمار املناهض الالحق الكاتب ذلك
تقوض أفعال ردود إىل ويدفعها الدولة تهديد إىل املمنهج العنف يؤدي قد (٤)

رشعيتها.
الرتويع» («دوامة املجتمع بانهيار ويهدد االجتماعي باالستقرار العنف يودي قد (٥)

املضاد). والرتويع
«اإلرهابيني». مع ويتعاطفون الحكومة الناس سريفض املطاف، نهاية يف (٦)

العنف استخدام فقط ليس — االسم هذا يستحق الذي — اإلرهاب فإن وهكذا،
تجاه مسلح طرف جانب من العنف وليس الهائل، العنف وليس سياسية، مآرب لتحقيق
وفاصلة حاسمة سياسية اسرتاتيجية باعتباره إليه النظر يمكن بل مسلح؛ غري طرف

بذاتها. وقائمة

والسياسة الرتويع

واإلرهاب الحرب بني األساسية التفرقة أن استنتاج إىل الرتويع عملية يف التفكري يؤدي
فيسعى اإلرهاب أما اإلجبار، إىل تهدف فالحرب منهما؛ لكل الوظيفي املنطق يف تكمن
أن ذلك يعني (ال عقليٍّا. اإلرهاب يعترب بينما مادية، جوهرها يف الحرب تعترب اإلقناع. إىل
كانت وقت يف يكتب كان الذي — كالوزفيتز حتى فقط. مادية قوة مسألة تعترب الحرب
املعنوي الجانب نسبة تساوي الحرب يف أن إىل أشار — بعيد حد إىل نظامية فيه الحرب
مكافئة نسبة بتطبيق نخاطر أن لنا جاز إذا لكن واحد. إىل أربعة املادي الجانب إىل
القضية تتمثل ماليني.) أربعة ربما أو آالف أربعة النسبة تكون فقد لإلرهاب، بالنسبة
يف حتى للغاية. ضئيلة املبدأ ناحية من تكون قد لإلرهاب املادية القوة أن يف هنا الرئيسية
من واملصابني الوفيات عدد يكاد ال إرسائيل، مثل إرهابي لهجوم كبري هدف وجود حال
منفصًال سطًرا يستحق ١٩٦٧ عام منذ اإلرهابية الهجمات جراء اإلرسائيليني املواطنني
اإلحصاءات هذه أهمية كانت إذا األمراض، انتشار ونسبة القومية الوفيات إحصاءات يف

رصفة. كمية أهمية
األكرب العامل ويعترب ذاتي. نفيس ضغط ممارسة خالل من اإلرهاب يعمل وهكذا،
عن فضًال األبيض، البيت يف راسخة معتادة مؤسفة ظاهرة وهو التهويل، هو له امليرس
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بالنسبة الحكومة سلطة إىل يرمز هدًفا أوكالهوما مدينة يف الفيدرايل املبنى كان :2-1 شكل
مجمع حرق ذكرى يف ،١٩٩٥ أبريل يف املبنى ر ُفجِّ املسيحية. امليليشيات يف ملعارضيها
الذين القتىل يشمل لم لكن الفيدراليني. للعمالء هجوم أثناء بتكساس، واكو يف الديفيديني
والتبغ الكحول مكتب يف العاملني من أيٍّا شخًصا ١٦٨ عددهم البالغ التفجري هذا يف سقطوا

املبنى.2 يف مقره كان الذي النارية واألسلحة

العظيم» «للرعب السابق الحدث وكان أجمع. العالم يف والقرى املتوسطة الطبقة ضواحي
لم .١٧٨٩ عام صيف يف فرنسا عرب انترش الذي العظيم» «الخوف هو الفرنسية الثورة يف
وجود يوضح مثلما فقط، الحديث قبل ما املجتمع عىل عالمة الالعقالني الذعر هذا يكن
من واحدة الشائعات تظل العرشين. القرن يف الجواسيس» من «الرهاب عىل عديدة حاالت

تدمريًا. االجتماعية العمليات أكثر
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السيايس واألثر الفعلية التدمريية القوة بني التناقض مشكلة الرصف اإلرهاب يحل
الكتاب بعض عرَّف للعنف. التحويلية القدرة الغامضيف شبه االعتقاد خالل من املرغوب
اإلرهابي املنطق أن نرى أن يمكننا الغموض، بدون لكن للعنف»، «تقديًسا باعتباره ذلك
هذا يف االجتماعية-السياسية. السلطة لعالقات رمزي تصور عىل واضحة بصورة يعتمد
وتأخري تعقيدات — «استبدال» نقول أن لنا يجوز وربما — «تجاوز» يمكن السياق،
األعمق الحقيقة عن يكشف الذي العنف، خالل من املعتادة السياسية العملية وأخطاء

الجماعي. للوالء
الكتاب من العديد طرحها مشكلة أيًضا للسياسة املبسطة الرؤية هذه تفرس قد
كونهم عن بعيًدا (الذين اإلرهابيون يستطيع كيف اإلرهاب: شئون يف املتخصصني
أنهم العملية الدراسات معظم يف يظهرون بل معتوهني» أو متدينني مقاتلني أو «مجرمني
النموذج يتمثل بارد؟ بدم األبرياء وقتل قدًما امليض مزعجة») بصورة عاديون «أشخاص
الندم أو الشفقة مشاعر إىل «يفتقروا أن يجب اإلرهابيني أن عىل التأكيد يف ذلك عىل املثايل
البارد» «الدم بني التعارضاملغلوط من األخالقي التشوه إىل اإلشارة هذه تنشأ اإلنسانية».
قادرين العاديني البرش تجعل أن املفرتض من التي هي هذه واألخرية املعركة»، و«حرارة
اآللية تمثَّلت الحديث، العالم يف أقىصحد. إىل مراوغان املفهومني كال الحرب. يف القتل عىل
والندم الشفقة مشاعر تنحية خاللها من العاديون األشخاص يستطيع التي األخالقية
الصفات طمس عرب الرمزي، التعميم يف اآلخرين العاديني األشخاص قتل أجل من جانبًا
أم طبقية أم دينية أكانت (سواء الجماعية الهوية خالل من للضحايا الفردية البرشية
النوع هذا كان معتاد)، غري أنه (بمعنى الشذوذ عن البعد كل بعيًدا عرقية). أم عنرصية
الجماعية واإلبادات — جميعها يكن لم إن — الحروب ملعظم املحرك هو القولبة من
القومي للخطاب الرائجة العملة يزال وال العرشين، القرن يف العنيفة الثورية والرصاعات
كثري أيًضا فهكذا البساطة»، «متعصبي هم اإلرهابيون كان إذا العرقي. التطهري ومحرك
عمليات يف شاركوا ممن كثري مثل مثلهم — اإلرهابيني فمعظم الصالحني. املواطنني من

تماًما. عاديون أشخاص — جماعي قتل

واإلرهاب النساء

يف للنساء الالفت الظهور يف والحرب اإلرهاب بني األخرى البارزة الفروق أحد يتمثل
لحركة مسلح هجوم بأول قامت التي — زاسوليتش فريا من بدءًا إرهابية. عمليات
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وفاء إىل — ١٨٧٨ عام يف بطرسربج سانت حاكم عىل الرصاص أطلقت عندما نارودنك
يف النساء أصبحت — ٢٠٠٢ يناير يف إرسائيل يف «انتحارية» عربية أول — إدريس
ما كان وقد بل املرأة. دور رسم إعادة يف رائدات أصبحن عليه وبناءً الصفوف، مقدمة
نسبة وهي النساء، من عرش التاسع القرن يف الروسيني اإلرهابيني عدد ربع من يقرب
كان العرشين. القرن سبعينيات يف واألمريكيني األملان اإلرهابيني سوى يفقها لم ربما
و٣١٪ النساء، من إيطاليا يف العاملة الطبقة لتحرير املنظمني الشيوعيني (٪٣٣) ثلث
األعمال أن إىل هذا يرجع هل النساء. من أيًضا إيطاليا يف الحمراء األلوية منظمة من
— التقليدي العسكري «القتال» إىل تسعى وال النطاق صغرية إنها حيث من — اإلرهابية
اإلرهابية الجماعات أن إىل أم البدني؟ املستوى عىل كثرية متطلبات لها ليس بأنها تتميز
أصغر ألنها فقط أم تقدمية؟ تكون أن إىل تميل كانت البارزة) االستثناءات بعض (مع
الجيوش يميز الذي الذكوري الطابع عليها يغلب عسكرية عمليات تنفذ أن من حجًما
التي القليلة الجادة الدراسات ركزت فقد األسباب: تحديد الصعب من املعتادة؟ النظامية
آليات عىل الرتكيز من أكثر إرهابية بأعمال للقيام النساء دوافع عىل اآلن حتى أجريت

اإلرهابية. املنظمات عمل
من الرغم عىل أنه إىل اإلشارة يجب كان (وإن آلخر وقت من النساء بروز لوحظ وقد
اإلرهاب خرباء أهم أحد قدَّم تفسريات. تقديم يستدعي ما وهو أقلية)، يزلن ال بروزهن،
أكثر «اإلرهابيات أن يفيد التعايل، من يخلو ال تأكيًدا مؤخًرا الكور والرت وهو البارزين
تغيريها يمكن وال األول املقام يف عاطفية ودوافعهن املعاناة. عىل أكرب قدرة ولديهن تعصبًا
قوالب حول تدور أنها يبدو التي االفرتاضات، هذه تدعو الفكري.» الجدل خاللها من
الصفة من نفهم أن يمكن — املثال سبيل عىل — ماذا األسئلة: من عدد إثارة إىل تقليدية،
(أكثر االستشهادية» «العمليات يف النساء من العديد دور تفسري يمكن ربما «متعصب»؟
يطلق وكان النساء، من كانوا و٢٠١٠ ٢٠٠٠ عامي بني الشيشان االنتحاريني ثلث من
أشقائهن وقتل لتعذيب االنتقام من كنوع مبالغة أقل بصورة السوداء») «األرامل عليهن

وأزواجهن.
يف (ليهي) الصهيونية شترين عصابة يف املحاربات إحدى — كوهني غيئوال كتبت
«هتشازيت»: ليهي لنرشة األوىل قراءتها عن — العرشين القرن أربعينيات يف فلسطني

والعرشين االثنني األحرف فيها أرى التي حياتي يف األوىل املرة هي هذه كانت
وكأنني شعرت أجيل. من خصوًصا صفحة يف انتظمت وقد العربية لألبجدية

أقرأها. ال الكلمات تلك أكتب
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شارة ترتدي التي وهي استشهادية؛ أو «انتحارية» فلسطينية أول إدريس وفاء :3-1 شكل
القدس.3 يف التسوق مراكز أحد يف االنتحارية مهمتها قبل فتح حركة

من رفاقها وبني بينها اختالفات ترى كانت ذلك ومع فوري، توحد بمنزلة ذلك كان
الذكور.

تلك دوًما أالحظ كنت ما، عمل تنفيذ يف وهم الرجال من أيٍّا أصحب كنت متى
وجوههم، عىل املتوترة التوَّاقة النظرة ونفس عيونهم يف الالمعة املتلهفة النظرة
تكمن كانت هنا أن أعرف وكنت للتضحية، منشود لهدف ترقب نظرة إنها
الذي التوتر من النوع ذلك … الحقيقة فيها تولد التي البدائية النار رشارة

شك. وال الفنان منه ينطلق

أو فنانات ليصبحن أبًدا يولدن ال النساء أن البيولوجيا قواعد أملت لكوهني، بالنسبة
بل: األقوى، ألنهم فقط ليس املعركة؛ أرض عىل النساء من أفضل الرجال فأداء مقاتالت:
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ستهزمينه الذي املوت لهزيمة روحك تعطِّش من أكثر تتعطش أرواحهم ألن
جسدك. داخل ما يوًما

هوامش

(1) © Bernd Obermann/Corbis.
(2) © Popperfoto/Reuters.
(3) © Sipa Press/Rex Features.
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واملتآمرون املتدينون املقاتلون

كل يشء، كل بتدمري سنقوم أمي، يا تفهمني ال «إنك وثقة: بهدوء أليس قالت
سرتين.» ذلك وبعد يشء، كل سينتهي فيها. نعيش التي القذارة تلك يشء،

(١٩٨٤) الطيب» «اإلرهابي لسينج، دوريس

الطيب اإلرهابي

الطيب»؛ «اإلرهابي الغامضة بالشخصية نلتقي اإلرهاب، مناقشة من ما مرحلة يف
السياسية «التنظيمات أحد حياة أغوار لسرب لسينج دوريس محاولة يف الساخر العنوان
(وهي العرشين القرن وثمانينيات سبعينيات يف أوروبا يف تفشت التي الصغرية»،
الطيبون اإلرهابيون الرابع). الفصل يف التفصيل من بمزيد سنناقشها التي التنظيمات
إعجاب نربة وثمة يعارضونه. الذي النظام قمع أفعالهم يُربر الذين اإلرهابيون أولئك هم
العرص يف اإلرهاب روَّاد عن املتحفظة الروايات تميز — مضض عىل كان وإن حتى —
أن إدراك يف هذا ويتمثل عرش: التاسع القرن يف الروس الشعبويون وهم أال الحديث؛
حر بمجتمع ا حقٍّ يؤمنون «كانوا — اليمينيني اإلرهابيني عكس عىل — اإلرهابيني هؤالء
منطقيٍّا ينسحب أن يمكن ما وهو معتقداتهم، أساس هو ذلك كان العنف.» يسوده ال

األفضل. إىل سيكون تغيري أي بأن تقريبًا؛ اإلرهابيني جميع عىل
من كثري غرار فعىل الرؤية. هذه وفق الحديث العرص يف اإلرهابيني إىل يُنَظر ما نادًرا
من كثري عىل سيكوباتيٍّا وحًشا باعتباره اإلرهابي قولبة فكرة تغلبت الدائمة، التحيزات
إىل األكاديمية الدراسات معظم تشري محوها. أو الصورة هذه لتعديل األكاديمية الجهود
الصفات أما تماًما. العادية بطبيعتهم عامة بصورة يتميزون اإلرهابيني إن القائلة الرؤية
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عىل بالشفقة الشعور غياب مثل — إرهابية أعمال لتنفيذ اإلرهابي يف توفرها املفرتض
إذا أو إليها، حاجة ال إما — تقدير أسوأ عىل األذى إلحاق يف خبيثة رغبة أو تقدير أحسن
عدًدا بأن قائم جدل هناك كان كثريين. بني لألسف شائعة فهي إليها حاجة هناك كانت
دوريس رواية يف أليس شخصية مثل — عصيبة طفولة بفرتة مر اإلرهابيني من كبريًا
أُهدر فقد األقل). عىل اآلن (حتى منهجيٍّا الرؤية هذه ترتيب يمكن ال لكن — لسينج

اإلرهابي». «شخصية عن للكتابة تكرست التي الضخمة الجهود من األكرب الجانب
عىل يعتمد ذلك أن هي اإلجابة ستكون األرجح عىل إرهابيٍّا؟ يصبح من إذن،
أعضائها. تجنيد طريقة يف كبرية بصورة اإلرهابية املنظمات تختلف املحيطة. الظروف
واملؤدلجني، املتعصبني، تجنيد منها) الثوري (خاصة املنظمات بعض تتطلب فبينما
أصيًال جزءًا تُعترب القومية) املنظمات (خاصة األخرى املنظمات بعض فإن والحاملني،
لغيئوال بالنسبة العبور. طقوس أحد إليها االنضمام عملية تصبح بحيث مجتمعاتها، من
مجموعة بمنزلة التجنيد) عملية يف قيادية فيها صارت (التي ليهي منظمة كانت كوهني،

الشعراء: من

يف حلَّق الذي بالشاعر اللحاق قط يستطع فلم … الجندي كاهل السالح أثقل
الجندي سيصل املطاف، نهاية يف أسمى. عوالم رؤى تحليقه يف يؤازره الهواء،
هذه ومن الشاعر، أغنية أصداء ويسمع الشاعر، فيها وقف نقطة آخر إىل

هائلة. شعلة الجندي ييضء األصداء،

اغتيال عملية تُمجد كانت إذ االغتيال؛ يف الطيب لإلرهابي األمثل العمل يتمثل
يف الدقة. درجات وبأقىص الحال يف الطاغية من التخلص إىل تؤدي ألنها نظًرا الطغاة؛
رئيس أو امللك مثل وظيفيٍّا، أو رمزيٍّا هدًفا القاتل ينتقي ربما املعقدة، الحديثة الدول
الشعب) (إرادة فوليا» «نارودنايا الروسية الثورية املنظمة استهدفت الرشطة، جهاز
تقليد عقال أطلقت ثم ومن الثاني، ألكسندر القيرص اغتيال عملياتها وأشهر كليهما،
املتمدِّن العالم الربجوازيني) أعني (يف يهدد عرش التاسع القرن من األخرية العقود يف بدا
من كثري يف املخاطرة بل — بحياتهم للمخاطرة القتلة هؤالء استعداد أثار وقد بأرسه.
أثار (مثلما والرعب. واإلعجاب االنبهار من مزيًجا — وإعدامهم عليهم بالقبض الحاالت
اإلرهاب بأن التذكري املفيد من أنه حني ويف الزمان.) من قرن بعد «االنتحاريني» ظهور
أحد يشري مثلما اإلرهابي»، «إن البتة. ذلك عىل األمر يقترص ال ال»، «فعَّ ألنه يُتبنى

اإليطاليني: الباحثني
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عادة الحال هو مثلما — النجاح احتماالت مقابل يف املخاطر ببساطة يزن ال
لهذا أجلها. من يحارب التي للقضية املجردة القيمة املعادلة إىل يضيف بل —
هؤالء. مثل مع التعامل إزاء الة فعَّ غري التقليدية الردع أساليب تعترب السبب

ألكسندر امللك الغتيال فعل كرد اإلرهاب ضد دويل ميثاق لوضع األوىل املحاولة جاءت
رؤية يف تظهر التي املشكالت نوعية بامليثاق أحاط وقد .١٩٣٤ عام يف يوغوسالفيا ملك
التي األساليب استخدام «رفض امليثاق: هذا من للغرض الربيطانيني املسئولني أحد
(وجالدي) قضاة سيكون من لكن سياسية.» أغراض لتحقيق املتحرض العالم يدينها
قياًسا «اإلرهابية» األساليب تحديد يمكن أساسيٍّا معياًرا ثمة أن االعتقاد كان الحضارة؟

قائًال: نفسه املسئول يشري مثلما متفائًال. اعتقاًدا إليه

كل فسيُعترب الئقة، بصورة األوقات جميع يف تُحكم الدول جميع كانت إذا
لإلنسانية». «عدوٍّا العنف باستخدام القائمة بالحكومة يطيح أن يحاول من
الذي الشخص أن فأعتقد إرهابية، حكومة نفسها الحكومة تكون عندما لكن
بالرضورة يعترب ال املتاحة الوحيدة الوسيلة باستخدام بها لإلطاحة يسعى

لإلنسانية. عدوٍّا

الحرية؟ أجل من مقاتلون

البعض يعتربه إرهابيٍّا البعض يعتربه من يكون أن عرصنا يف الشائع من أنه شك ال
بطولة. اآلخرين عني يف هو أحدهم يرتكبه الذي اإلرهاب أو الحرية، أجل من مقاتًال اآلخر
طبيعة فهم عىل هذا يساعدنا أن يمكن هل صحيح؟ هذا هل لكن بديهية؛ حقيقة هذا
تماًما، الحقيقة هذه اإلرهاب شئون يف املتخصصني الكتاب من كثري يستبعد اإلرهاب؟
للنظر الفتة مسألة النسبية هذه من جعلت التي األسباب إىل ننظر أن نستطيع ربما لكن

للتحرير. اسرتاتيجية ا حقٍّ يمثِّل اإلرهاب كان إذا ما الختبار طرق وإىل الشكل، بهذا
عىل — متميز سيايس كمفهوم — اإلرهاب حاز النسبية. لهذه واضحة أسباب ثمة
الدولة، يف الحكم زمام عىل القابضني أعمال من السيئة) سمعته من كبري وجزء (بل اسمه
الفرنسية الثورة من الثانية للسنة الفرنيس امليثاق الحديث، العرص يف نظام أول ربما
تعترب — كمي مقياس أي وفق — الحكومات كانت الحني، ذلك منذ .(١٧٩٣-١٧٩٤)
ذلك عىل إشارة أي توجد ال لكن الثالث). الفصل (انظر اإلرهابي العنف مستخدمي أكثر
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ذلك إطار يف الدويل. أو املحيل القانون مستوى عىل سواء السائد، الرسمي الخطاب يف
القائم؛ النظام ضد — املتمردين أي — املتطرفني قبل من اإلرهاب يستخدم الخطاب،

الدولة. أي
السياق، هذا يف املعايري ازدواجية أو النفاق كشف اإلطالق عىل الصعب من يكن لم
يعترب مظاهراتهم عنف أن عىل يرصون الذين لالسلطويني بالنسبة فقط ليس وذلك
يفت لم العرشين، القرن سنوات مرور ومع النظام». يف املتأصل «بالعنف مقارنة ضئيًال
تَِصُم كانت بكثري، تطرًفا أقل قومية حركات تتهددها التي الدول أن مالحظة املراقبني عىل
خارج منفذيها تستبعد وكانت إرهاب، بأنها الحركات هذه تتبعها التي املقاومة أساليب
كانت األحيان، بعض يف لكن األخالقي. القانون عىل خارجني باعتبارهم السياسة عالم
و«القتلة»، «السفاحني» هؤالء مع سياسية وتفاهمات اتفاقيات إىل بالفعل تتوصل الدول
امللتزمة الغالبية ضد العنيف الرتويع ممارسة من سلطتهم يستمدون أنهم يُزعم الذين
العملية يف استُوعبوا ممن القانون عىل الخارجني عىل األمثلة وأبرز أول لعل بالقانون.
تبعه وقد ،١٩٢١ عام يف األيرلندي الجمهوري الجيش من كولينز مايكل السياسية

كثريون.
«إرهابي» ملسمى الدولة استخدام نفاق إىل اإلشارة من برسعة املراقبني بعض انتقل
وقد اإلرهابي. العنف استخدام يف — األكرب أو — املتساوي الدولة ضلوع عىل اإلرصار إىل
الذي الطائش للعنف صورة فولك، وريتشارد تشومسكي نعوم مثل بارزون، نقاد رسم
بعيًدا الذهاب الرضوري من يكن لم لكن سواء. حد عىل والحكومات املتمردون يرتكبه
املسمى غ فرَّ إرهابي، ملسمى واملختلط املشوش االستخدام أن الستنتاج النحو هذا عىل
السهولة من كان وقد العرشين. القرن سبعينيات بحلول تحليلية قيمة أو دقة أي من
وهكذا، متهميهم. عىل كذلك نفسه املسمى يطلقوا أن «لإلرهابيني» بالنسبة أيًضا بمكان
والجيش اإلدارة أن وأعلنت الربيطاني»، «اإلرهاب اليهودية «الرسية» الحركات أدانت
أعلنت ،٢٠٠٢ عام ويف إرهابية»؛ «منظمات إال هي ما فلسطني يف الربيطانية والرشطة
يف األكرب اإلرهابي قبل من إرهابية منظمة بأنها بوسمها «فخرها» عن األقىص كتائب
«اإلرهاب-البطولة» لثنائية البديهية الحقيقة تمثل ربما املتحدة. الواليات حكومة العالم؛
من بكثري تعقيًدا أكثر الحقيقة بأن القبول أيًضا بل الحقائق، تشويه يف الشك فقط ليس

الضيقة. التصنيفات هذه مع تتماىش أن
القمع أو الطغيان من للتخلص ما طريقة إىل الحرية أجل من املقاتلون يحتاج
العرص يف اإلرهاب انطلق ذلك؟ لتنفيذ ممكنة وسيلة اإلرهاب يعترب هل االستعمار. أو
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مايو ٤ يف شيكاغو يف هايماركت قنبلة إلقاء مع الدويل اإلرهاب فكرة ظهرت :1-2 شكل
لالسلطويني، تجمع تفريق إىل تسعى كانت التي الرشطة قوات عىل أُلقيت التي ،١٨٨٦

الجدد.1 األملان املهاجرين من معظمهم

أال ممكنًا؛ تقريبًا يشء كل جعلت تكنولوجية ثورة خالل من جديدة آفاق إىل فعًال الحديث
خلل لعكس إمكانية توفر التفجري الشديدة املادة هذه أن بدا فقد الديناميت. اخرتاع وهو
مقدمة يف الالسلطويون وكان واملقموعني. القامعني بني املدمر التاريخي القوة ميزان
خالل الرشطة عىل قنبلة إلقاء أدى مثًال، ١٨٨٦ عام ففي الديناميت. كفاءة اختربوا من
ضابط مقتل عن أسفر ما وهو — شيكاغو يف السلطويون يقودها كان للعمال مظاهرة
عىل الواقعة أثر كان وقد هائلة. ضجة إىل — آخرون خاللها ُقتل شغب أعمال وعن رشطة
الحادث، عن بمسئوليته أحد يعرتف لم الواقعة؟ هذه تدل كانت عالم لكن كبريًا. العامة
بالتآمر بارسونز ألربت الالسلطوي الناشط اتُّهم عندما لكن ذلك. أحد يزعم ولم بل
الديناميت إن املحكمة يف بجرأة قال لكنه الواقعة، يف ضلوعه بارسونز أنكر القتل، بغرض
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فرانك استخدام قوية. رسالة تلك كانت أحراًرا.» ثم ومن متساوين البرش جميع «جعل
الرواية وهي «القنبلة»، الشهرية لروايته كأساس هايماركت تفجري حول فرضية هاريس
— بكاريزما تتمتع التي البطولية الشخصية — لينج لويس القنابل صانع قدَّمت التي
القدرة وصف يف بالغ قد هاريس أن لالنتباه الالفت من الرواية. يف املحورية الشخصية
قنابل صناعة لينج مقدور يف كان بحيث الجديدة؛ املتفجرة للمواد املركزة التدمريية

فمه. يف إلخفائها يكفي بما صغرية
أيدي يف التكنولوجيا أتاحتها التي التدمريية بالقدرة اإليمان يزال ال اآلن، حتى
املمكنة الكمية القفزة ستغري ربما لكن راسخ. غري أفراد، حتى أو صغرية، جماعات
هذا أقيِّم أن سأحاول هذا. من — الشامل الدمار أسلحة خالل من — املستقبل يف
املعجزات من أي أو القنابل تفلح لم اآلن، حتى لكن الفصل. هذا يف الحًقا املوضوع
العديد اندالع شهد العرشين القرن أن من الرغم عىل أحراًرا. البرش جعل يف التكنولوجية
لم — كبري إرهابي بُعد لها كان ما غالبًا التي — الناجحة القومية» التحرير «حروب من
األمثلة كانت وقد وحده. اإلرهاب خالل من النرص تحقيق الحروب هذه من أي تستطع
عصابات حروب مثل — محضة إرهابية أساليب تتبنى التي تلك هي الفشل عىل األبرز
الحمراء واأللوية األملاني، األحمر والجيش العرشين، القرن وسبعينيات ستينيات يف املدن
وإنما بالدول، اإلطاحة ليس املعتادة أنشطتها نتائج كانت والتي — وغريها اإليطالية،

الحريات. مستوى يف عام وتدهور والحكومية، العامة األمنية اإلجراءات تكثيف
ُمفِسدة «تداعيات إىل تؤدي قد الرتويع عملية أن أم التحرير، اإلرهاب يستطيع هل
حركت التي العالم بنهاية املتعلقة األحالم من العديد أن يف شك ال لعقود»؟ صداها يرتدد
أولئك يصري املنطلق، هذا ومن اإلطالق. عىل تتحقق لم اإلرهابية الجماعات من الكثري
عىل — الكور والرت املتميز املؤرخ غرار عىل — يفشل ما دائًما اإلرهاب أن يرون الذين
قد ربما الحرب، يف الحال هي وكما عندها. يقفان حدود لهما والرعب فالصدمة صواب.
الصدمة فتتالىش االجتماعي. التسامح مدى يف تحول إىل العنيف الرصاع تجربة تؤدي
هذا بأن املبدئية الفكرة محلَّ فيحل آثارها؛ بعض من يُتخفف األقل عىل أو تدريجيٍّا،
مجتمعات يف منترش مبدئي فعل رد (وهو يحدث أن يجب ما شيئًا وبأن يحتمل ال املوقف
العاديون األشخاص وينتبه بالرضورة. الحال يكون لن ذلك أن إدراُك ومنظمة)؛ مستقرة
كان العرشين، القرن سبعينيات يف بريطانيا يف طويل. بوقت اإلرهابيني قبل ذلك إىل
األوىل لكنها — امُلدانة نصف املقبولة، نصف الفكرة خالل من ذلك عىل بارز مثال هناك
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العنف» من مقبول «مستوى بوجود القائلة — العام الخطاب يف اإلطالق عىل نوعها من
األيرلندي. الجمهوري الجيش قبل من

اليقظ الدولة احتكار عن التنفيس إىل اإلشارة ذلك من مقصوًدا يكن لم األرجح عىل
التعامل كيفية عن تساءلنا إذا اإلرهابيني. مع التعامل باستحالة الدفع هو ما قدر للعنف،
خالل من يكون ذلك فإن الليربالية-الديمقراطية، الكيانات يف «عادة» السيايس العنف مع
أي عىل — اإلرهابيني لكن املحدودة. االمتيازات ومنح املدروس القمع من تقليدي مزيج
الخروج اإلرهابيون فيختار املحدودة. االمتيازات فكرة األرجح عىل يقبلون ال — حال
وكذلك للتفاوض، قابلة غري مطلقة مطالب وضع خالل من السياسية العملية إطار عن
املتعثرة بعضالعبارات تبادل مًعا والدولة اإلرهابيون يستطيع أن وإىل العنف. باستخدام
بدًال والتعايش االحتواء هو الوحيد الفعل رد سيكون نفسها، السياسية اللغة باستخدام
عند به السماح حتًما يجب اإلرهاب، من التخلص املمكن من يكن لم فإذا املواجهة. من

به. القيام يمكن ما وهو ما، مستوى
يكن لم تاريخيٍّا، الحرية؟ أجل من واملقاتلني اإلرهابيني بني فرق هناك هل إذن،
املحررون يكن لم املقابل، يف ناجحني. محررين محضة إرهابية اسرتاتيجيات تبنوا َمن
بني الجوهرية الفروقات تشري مطلقني. أو خالصني إرهابيني — كولينز فيهم بمن —
قد جذرية. أهداف لتحقيق السعي يف لإلرهاب املحدودة الكفاءة إىل والحرب اإلرهاب
عملية تغيري إىل االجتماعية، للروابط امُلفِسد وربما املجتمع، عضد يف يفت الذي األثر يؤدي
التحررية القيمة عىل فانون فرانتز إرصار إىل انتباهنا نُعري أن يجب بينما نفسها. الحرية
ومن النقص، عقدة من املحيل املواطن يحرر «فهو — للمقموعني بالنسبة العنف ملمارسة
املشكلة تتمثل — لذاته» احرتامه ويستعيد خائف غري يجعله فهو حيلته؛ وقلة يأسه،
التحرير كان «لقد بالديمقراطية؛ فانون وعد يحقق ال اإلرهابي العنف أن يف األساسية
ف تأسَّ كما سلبية؛ اإلرهاب إنجازات كانت املطاف، نهاية يف والجميع.» فرد كل شأن
العرشين؛ القرن سبعينيات يف رمًزا مثلوا الذين الطيبني» «اإلرهابيني عىل دوبريه ريجيس
الحرية قبور «حفاري بمنزلة هؤالء صار إذ الخامس)، الفصل (انظر توباماروس حركة

أوروجواي». يف

31



اإلرهاب

الدويل اإلرهاب

«اإلرهاب وهو أال الغربي؛ العالم ليطارد جديد شبح ظهر العرشين، القرن ثمانينيات يف
إرهابي وهو «لكارلوس»، العجيبة املهنية السرية يف بقوة الظهور هذا تجىل الدويل».
يف الخيال وأصحاب املغامرين الصحفيني بعض بفضل تحوَّل منتظمة، بمهنة يعمل ال
الدويل اإلرهاب صورة ُرسمت وقد عاملية. ظاهرة إىل العرشين القرن سبعينيات منتصف
الذي اإلرهاب» «شبكة ستريلنج كلري كتاب وهو واحد، كتاب خالل من األول املقام يف
االتحاد من إلهامها تستمد ال هائلة موحدة عاملية منظمة تتبع والذي ،١٩٨١ عام يف نُرش
الخطاب مع الرائع التصور هذا تناغم كذلك. عليها يسيطر بل فحسب، السوفييتي
اتهم ،١٩٨١ عام يف الرش». «إمرباطورية ضد الرصاع تاترش-ريجان: فرتة إبان السيايس
اإلرهابيني وتسليح وتمويل «بتدريب السوفييتي االتحاد هيج ألكسندر الخارجية وزير
كتابها، يف ستريلنج طرحته ما مبلغ إدانته يف هيج بلوغ عدم من الرغم عىل الدوليني».
الواضحة االحتمالية عدم من الرغم عىل بقوة. ترسخ قد الدويل اإلرهاب مفهوم كان
من قليًال إال اإلرهاب شبكة فكرة تواجه لم — للمنطق منافية أنها عن ناهيك — للفكرة

معناها. من الباردة الحرب نهاية أفرغتها حتى مفاجئة، بصورة النقد
عىل تخفى ال صغرية خدعة خالل من كتابها من املرجوة اآلثار ستريلنج حققت
من واسع طيف ذكر ستريلنج استطاعت لإلرهاب، تعريف وضع عدم خالل فمن أحد؛
مبادئه أرست أسلوبًا اتباعها خالل ومن كتابها. نسيج يف اإلرهابية والحوادث الجماعات
اإلرهاب ألحداث واضًحا تعريًفا األقل عىل تمتلك (التي املركزية االستخبارات وكالة
أي من األعمال جميع ذكر خالل من اإلحصاءات بيانات من ستريلنج مت ضخَّ الدويل)،
األكثر لعل الكثري. يتطلب لإلثبات معيارها يكن فلم باإلرهابية. توسم جماعة ألي نوع
اإلرهابية، للجماعات والسيايس التاريخي للسياق عابًرا ذكًرا ذكرها هو طرحها يف جدية
كانت ستريلنج، لتفسري وفًقا بينها. حادة تكون ما غالبًا التي املذهبية ولالختالفات
اإلرهابي للعمل الوحيد املمكن التفسري أن تعني الغربية املجتمعات يف املتأصلة العدالة

محليون. إرهابيون يوجد أن يمكن ال إذ خارجي؛ تدخل وجود يف يتمثل
القرن سبعينيات يف مميًزا دوليٍّا بعًدا اتخذ اإلرهاب أن إنكار يمكن ال بالطبع
األعمال أكثر باعتبارها الطائرات اختطاف عملية صورة ترسيخ أدى فقد العرشين.
التحرير منظمة — رواده وصار املوضوع، تدويل إىل تلقائيٍّا بالتغطية الجديرة اإلرهابية
يزعمون التي األرايض من منفيني أفرادها ألن نظًرا تلقائيٍّا؛ دولية منظمة — الفلسطينية
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بال شعبًا الفلسطينيون «يُعترب األمريكية: الخارجية وزارة تشري فكما إليها؛ انتماءهم
باألجهزة بالفعل أمدهم الذي السوفييتي االتحاد يف األعضاء هؤالء تدرَّب وبالفعل دولة.»
يف خطًرا اإلرهابية األسلحة أكثر لعل له. التابعة الدول طريق عن الالزمة واملعدات
«بالستيكية» متفجرات عن عبارة وهو السحري»)، («الرخام سمتكس كان الوقت ذلك
وكانت .١٩٦٦ عام يف التشيكية سمتن مدينة يف بربرا ستانسالف اخرتعها قوية،
نطاق يف واستخدامها وتشكيلها، قطعها بسهولة تتميز التي — سمتكس متفجرات
— مختلفة بألوان وتوفرها اكتشافها، عىل الشم كالب قدرة وعدم الظروف، من كبري
يف سمتكس متفجرات أهمية كانت تقريبًا). الحريف (باملعنى لإلرهابيني هدية بمنزلة
عرش التاسع القرن أواخر يف الديناميت ملادة املكافئ بمنزلة العرشين القرن أواخر
خالل ورائها). من ثروة يحقق لم — نوبل ألفريد عكس عىل — مخرتعها أن (بخالف
من سمتكس متفجرات من طنٍّا ٦٩٠ من يقرب ما ُصدِّر العرشين، القرن سبعينيات
القدر عىل قنبلة مليون من أكثر لصناعة يكفي ما وهو وحدها، ليبيا إىل تشيكوسلوفاكيا
فوق ١٠٣ رقم رحلة أمريكان بان طائرة لتفجري استُخدمت التي القنبلة قوة من نفسه
قال كما عاًما»، ١٥٠ ملدة أجمع العالم يف اإلرهاب «لدعم يكفي ما ١٩٨٨؛ عام يف لوكربي
آنذاك إليها يُنظر كان التي ليبيا، من وانطالًقا بعد. فيما بأسف هافيل فاتسالف الرئيس
سمتكس متفجرات ُوزِّعت الثالث، العالم يف السوفييتي لالتحاد الرئييس الوكيل باعتبارها
والجيش االنفصالية إيتا منظمة ذلك يف بما اإلرهابية، الجماعات من العديد عىل بالتأكيد
ال لكن املنظمات، لهذه هائل دعم بمنزلة املساعدة هذه كانت لقد األيرلندي. الجمهوري

تكوينها. عن ناهيك نشطة، عليها اإلبقاء يف فاصًال عامًال كانت أنها عىل دليل يوجد
حال بالطبع كان هكذا لكن دولية، بنظرة تتميز اإلرهابية املنظمات بعض كانت
إيطايل السلطوي قبل من كارنو، سادي الفرنيس الرئيس اغتيال لعل قرن. قبل سابقاتها
األملانيتني جيه تو وبي األحمر الجيش منظمتي ألعمال موازيًا يعترب ،١٨٩٤ عام يف
الدولية الرأسمالية تستهدفان كانتا منظمتان وهما العرشين، القرن سبعينيات يف
األرشيدوق اغتيال مثل أحداث كانت باملثل، الرابع). الفصل (انظر األمريكية واإلمربيالية
يف ألكسندر امللك أو ،١٩١٤ عام يف رساييفو يف رصبي رجل يد عىل فرديناند فرانز
تفسد «التي لألعمال القانوني باملعنى دولية، أحداثًا باملثل تعترب ،١٩٣٤ عام يف مرسيليا
لكن املنشودة.» السلوك لقواعد مخالفة الدويل املجتمع يعتربها والتي الدولية، العالقات
كانت التي املتورطة، الجماعات طبيعة عن «دولية» وصف يعربِّ بالكاد الحاالت، هذه يف

بعيد. حد إىل قومية جماعات
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يف طراز طائرة العرشين: القرن سبعينيات يف الرمزية الدويل» «اإلرهاب دراما :2-2 شكل
ثالث من واحدة وهي البحار؛ وراء ملا الربيطانية الجوية الخطوط لرشكة تابعة ١٠ يس
رت ُفجِّ ثم ١٩٧٠ عام من سبتمرب يف فلسطني لتحرير الشعبية الجبهة اختطفتها طائرات

األردني.2 الجوي املجال فوق

َعَرًضا يبدو فيما — تقع التي واألعمال «دولية» تعترب التي األعمال بني فرق ثمة
— شيوًعا األكثر وهي — األخري النوع من األحداث إىل بالنسبة القومية. الحدود وراء —
كثري وجود من الرغم عىل لكن إليها. لإلشارة قومية» «عرب تعبري الكتاب من كثري استخدم
املصطلحات هذه بني األحيان من كثري يف خلط هناك املوضوع، هذا حول الكتابات من
الكتاب معظم أن إىل يشري ما وهو «عاملية»، مثل األخرى املصطلحات وبني الرئيسية،
الدراسات أكثر أكدت وقد واحدة. ظاهرة يف املصطلحات هذه بني يمزجون يزالون ال
وجود عىل تأكيدها من أكثر آخر، يشء أي صعوبة عىل املوضوع هذا حول دقة املنهجية
أنه تأكيد إىل الدراسات إحدى خلصت بل متباينة، إرهابية جماعات بني متقطع تعاون

دويل».» «إرهابي يوجد «ال
مصطلح حول املصطلحات استخدام يف الدقة عدم من مشابهة سيئة عملية تدور
األمريكية الخارجية وزارة كثريًا تفضله اصطالح وهو الدولة»، ترعاه الذي «اإلرهاب
عندما، العرشين، القرن ثمانينيات إىل يرجع التهديد هذا أوج كان املحافظون. واملحللون

الخرباء: أحد تعبري عىل
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فضًال الدول، هذه ووكالء السوفييتي االتحاد ة خاصَّ — شيوعية دول قامت
— وسوريا وليبيا إيران مثل األخرى العسكرية الشمولية األنظمة من عدد عن
هذه نشاط يعترب … األخرى الدول إىل اإلرهابية واألساليب اإلرهابيني بتصدير
الدول هذه تسعى الدولة. ترعاه الذي للحدود العابر اإلرهاب عن تعبريًا الدول
للعمل األصول متنوعة قومية دون جماعات وتسليح وتدريب وتمويل تلقني إىل
حالة لخلق والدعاية، النفسية الحرب أساليب استخدام خالل من لها، كأدوات

املعارصة. الحياة يف السيايس أو النفيس-االجتماعي الرصاع من

هذه جراء الوخيمة النتائج هذه مثل وقوع كيفية عن يتساءل أن املرء يود ربما
الدولة رعاية دور عىل الرتكيز أن إىل تََعقًال األكثر الكتَّاب أشار وقد االنتهازية؛ األفعال
بالنظريات الكاملة، الدولة رعاية فكرة ُشبهت للغاية. مضلًال أمًرا يكون قد لإلرهاب
الرصاع رسمت والتي الجزائرية، الحرب خالل الفرنيس الجيش طرحها التي الزائفة
الوطنية. القومية الدوافع صدق نافيًة خارجية، قوى به تتالعب رصاًعا باعتباره العربي
الدولة لرعاية املحوري الدور عىل املتحدة الواليات إرصار استطاع فقد حال، أي وعىل
املارقة» «الدول من العديد تعريف فأُعيد االحرتازية؛ النصيحة هذه أمام الصمود لإلرهاب

الرش». «محور من جزءًا باعتبارها بوش دبليو جورج قبل من القديمة

طيات يف يجمع إنه إذ تقاوم؛ ال بدرجة لإلعجاب ومثري ومروع نبيل شخص اإلرهابي الشخص
من فيه يقسم الذي اليوم فمنذ والبطولة. الشهادة اإلنساني: السمو سمات من سمتني نفسه
بال املوت ملالقاة قدًما فيميض للموت. نفسه وهب أنه يعلم والبالد، الشعب بتحرير قلبه أعماق
بل الغابرة، العصور يف مؤمن مسيحي مثل ال عني، له تطرف أن دون يموت وربما خوف،

املوت. مواجهة عىل اعتاد كمحارب

إرادته — الرب عىل تمرد عندما إبليس به شعر كالذي بفخر يشعر وهو — اإلرهابي فيقارن
… إرادة له تكون أن يف حقه زعم — العبيد من شعب بني — وحده الذي الرجل ذلك بإرادة
ويقف سحر، األمر يف كان لو كما حيويتها تستعيد لكنها أطرافه، تخذله قد خالد. اإلرهابي
اإلرهابي ويرى البالد. ويحرر عدوه عىل يقيض حتى األخرى تلو ملعركة متأهبًا منتصبًا، اإلرهابي
قد ما وهو جموًحا، الوسائل بأكثر يأس يف متعلًقا مشوًشا، صار وقد قواه، تخور العدو بالفعل

فحسب. نهايته من ل يعجِّ

(١٨٨٣) الرسية» «روسيا ستبنياك-كرافتشنسكي، سريجي
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األعظم؟ الرتويع

أننا األخري العقد خالل جليٍّا صار ذلك؟ من أسوأ هو ما إىل األمور تتطور أن يمكن هل
يُعرف ملا اإلرهابيني واستخدام امتالك احتمالية لتقييم املستقبل إىل النظر إىل بحاجة
الرغم عىل والنووية. والبيولوجية الكيميائية كاألسلحة الشامل»، الدمار «أسلحة باسم
الحجم فإن سبتمرب، من عرش الحادي هجمات يف شامل دمار أسلحة وجود عدم من
أقرب التدمري لحجم الهائل التوسع هذا يجعل وكأنه يبدو الهجمات لهذه املسبوق غري
،١٩٩٨ عام ففي ذلك؛ حول مبكر وقت يف انطلق قد اإلنذار كان قبل. ذي من كثريًا
سيقع.» متى بل ال، أم سيقع هذا كان إذا ما تعد لم «املسألة أن الدفاع وزير أعلن
تركيزه توجيه يعيد أن يجب الجيش بأن الوطني الدفاع لجنة أوصت ،١٩٩٧ عام يف
والحرس االحتياط، بقوات واالستعانة الكربى، املحلية الطارئة الحاالت مع التعامل عىل
والبيولوجية الكيميائية األسلحة تلويث مع التعامل عىل املحلية السلطات لتدريب الوطني؛
الصحي، والحجر اإلخالء، وعمليات الهجمات، ضحايا معالجة يف وللمساعدة واكتشافها،
موازنة خصصت وقد كارثة. وقوع بعد العامة والخدمات التحتية البنية استعادة ويف
االستجابة برامج لصالح الدوالرات من املاليني مئات ١٩٩٩ لعام كلينتون الرئيس إدارة
الحيوية، واملضادات األمصال وتخزين امللوثة، املواد للتخلصمن وحدات إنشاء مثل هذه؛
الخاصة. للقوات التدريب وتوفري وبيولوجية، كيميائية مواد عن البحث أساليب وتحسني
من املليارات عرشات إىل االستعدادات هذه تكلفة تصل «قد املعلقني: أحد يشري وكما

املقبلة.» العقود يف الدوالرات
األسلحة انتشار بدأ مستمر. تزايد يف املخاطر أن يف شك ال التكنولوجي، املستوى عىل
لها. الكربى القوى احتكار حدة تخفيف يف العرشين القرن من األخري الجزء يف النووية
واملواد األسلحة أمان حول املقلقة األسئلة بعض السوفييتي االتحاد انهيار أثار وقد
الحقائب حجم يف الخاصة القنابل من عدد اختفاء حول األوساط تناقلته ما (خاصة
إجراءات إىل يرجع ذلك أن يتضح قد لكن بي»، جي «كيه الروسية للمخابرات التابعة
األسلحة أمن ضمان حال يف وحتى القنابل). هذه بيع أو رسقة إىل ال سليمة غري محاسبية
تقييد يصعب أيًضا. املعرفة بل فحسب األسلحة انتشار عىل األمر يقترص ال العسكرية،
العزم عاقدة اإلرهابية الجماعات أن املرجح من ويبدو لالنشطار. القابلة املواد استخدام
من كان وإن ،(Pu-239) األسلحة صناعة يف املستخدم البالتينيوم عىل الحصول تستطيع
تحويلها يسُهل التي املادة وهو ،(HEU) ٢٣٥ املخصب اليورانيوم عىل الحصول األصعب
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بناء يف املتمثلة الكربى املشكالت تجنب يمكن كما األوىل. املادة من أكثر متفجرات إىل
جزئيٍّا اإلرهابية) الجماعات معظم قدرة يتجاوز قد ما (وهو إرسالها يف وبالطبع األسلحة
لتعظيم مصممة قنابل وهي القذرة»، «القنابل اسم عليه يطلق ما صناعة خالل من
املواد عىل الحصول صار كما كبرية. تفجريية قدرة عىل الحصول من أكثر التلوث عمليات
استخدام صعوبة نصف تكمن أخرى، مرة أيًضا. أسهل القاتلة والبيولوجية الكيميائية
يمكن ال الصعوبات هذه مثل إن القول الصعب من لكن نقلها، يف األسلحة هذه مثل
يجب ثم، ومن الصدفة. بمحض أو خاصة مهارات خالل من سواء قط؛ عليها التغلب

الشامل. الدمار أسلحة باستخدام األعظم» «لإلرهاب الفنية اإلمكانية مواجهة
تكنولوجي؛ سؤال هو ما نفيسقدر سؤال هو إثارته إىل نحتاج الذي السؤال لعل لكن
االحتمال هذا وهل األسلحة؟ هذه مثل الستخدام ا حقٍّ متحمسون اإلرهابيون هل وهو: أال
واضًحا «خطًرا يستتبع — ١٩٨١ عام يف قديًما األمريكيني القضاة أحد رصح مثلما —
النقاد يراه ما عىل آخر مثال مجرد هذا أن أم نفسها»؟ الحضارة وجود يهدد وقائًما
عدائية؟ خارجية سياسة تطبيق أجل من العام الدعم عىل الحصول يف متعمدة مبالغة
إىل التهديد حول حديث متشكك تقييم أشار الحذر. لتوخي تدفعنا أسباب بالطبع هناك
واالفتتان الشخصية، واملصالح املتأني، غري التفكري وهي أال املبالغة؛ تربر أسباب ثالثة
«متنبئو يجعل ثم ومن لإلرهاب، املختلفة األنواع بني التمييز يف الكثريون يفشل املريض.
األمر — واحد عاملي تهديد صورة يف اإلرهاب أشكال جميع يراكمون الذين — الهالك»
الحقيقية فالقضية األمر. حقيقة يف عليه هو مما تماسًكا وأكثر حجمه من أكرب يبدو
من تستفيد قد التي اإلرهابية الجماعات هي ما الدوافع: يف بل القدرة يف ليست هنا
أي من تماًما تخلو نادرة متطرفة عقلية سوى يوجد «ال الشامل؟ الدمار أسلحة استخدام
سيسارع بالطبع النوع.» هذا من هجوم تنفيذ يف ستفكر أخالقية أو سياسية اعتبارات
توفر التي الرشكات مثل النفوذ؛ ذوي من املصالح أصحاب ذلك يف بما — العديدون
املواد مراقبة أجهزة تصنيع يف املتخصصة دايكور، رشكة مثل الدفاع وخدمات منتجات
إىل لإلشارة — كبرية برسعة تتطور التي الرسمية اإلرهاب مكافحة ومؤسسة امُللِوثة،
عاًما ثالثني أن إال املعايري. هذه عليهم تنطبق اإلرهابيني معظم يكن لم إن الكثري أن
جامًحا، سلوًكا وليس متوقًعا سلوًكا عادة يتضمن اإلرهاب أن أوضحت الدراسات من
نظم خالل من مبدئيٍّا تحديدها يمكن اإلرهابية املنظمات من العظمى الغالبية وأن

املستوى. متواضعة استخباراتية
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لوسائل وبالنسبة لإلرهاب، اإلعالمية للتغطية طبيعيٍّا ثانويٍّا ناتًجا التهويل يبدو
لكن يُروعوا». أن الناس «يُحب تقاوم، ال قضية األعظم اإلرهاب قضية تعترب اإلعالم
لها الخوف عن الناتجة اإلثارة كانت إذا عما الكثري تخربنا ال العادية الحقيقة هذه
يف خاصة قدرة والبيولوجية والكيميائية النووية األسلحة تمتلك عقالني. أساس أي
هو السامة املواد من العميق الخوف يعترب ربما البرش. جلد تحت ما إىل االخرتاق
غري باعتبارها — التفجري عالية املواد خالف عىل — األسلحة هذه تصنيف يف السبب
التي املتزايدة التكنولوجية باالبتكارات قائمة وضعنا إذا األخالقية. الناحية من مقبولة
واسع مجال الواضح من هناك فسيكون عليها، الحصول اإلرهابية املنظمات تستطيع
اإلرهابيني معظم أن نتوقع أن لنا كان وإن وحتى هذه. القوية الرهاب حاالت الستغالل
والرباجماتية، األخالقية األسباب من ملزيج األسلحة هذه استخدام تجنب يف سيستمرون
دينيٍّا املتطرفون يجد قد يتجنبونها. ال قد اإلرهابيني بعض أن يف عديدة أسباب فهناك
أو — شامًال تدمريًا أعداءه ر دمَّ الذي — يهوه مثل اآللهة سلوك يف يتبعونها نماذج
بتفوق املؤمنة الجماعات لبعض األساسية الخرافة (وهي فينياس أمثال من القديسني
من املجتمع ر» «طهَّ الذي املسيحيني)، الوطنيني حركة باسم املعروفة األبيض الجنس
املشاعر عن يعرب عنف إىل األلفي امُللك معتقد دفع يمكن باملثل، القبيلة. زعيم قتل خالل
هذه مثل دراسة يف اإلرهاب ملكافحة كثرية طاقات (استنفدت كأداة. يُستخدم عنف ال
تخوف الذي النشاط فيضان أن مع العرشين، القرن من األخرية السنوات يف الجماعات
املستوى عىل أما قط). يتحقق لم ،(Y2K) ٢٠٠٠ عام خطأ مشكلة يف الكثريون منه
الجماعات قبل من الشامل التدمري وسائل استخدام هتلر محاكاة تربر فقد الدنيوي،

الجديدة. النازية
طيًفا الكور، والرت وهو لإلرهاب، الحديثة الدراسة رواد أحد أعمال أحدث يقدِّم
صدور من قرن ربع ميض بعد الشامل. الدمار ألسلحة املحتملني املستخدمني من أوسع
فإن للتهويل، املعارضة املتشككة بنربته يتميز كان الذي املوضوع، هذا حول أعماله أول
اإلرهاب حيال ليس ربما أو اإلرهاب، يشكلها التي املخاطر حيال تشاؤًما أكثر الكور
حيال أي الحداثة؛ بعد ما عرص يف الشقيق» غري «األخ تجاه هو ما قدر «التقليدي»
أي وجود دون صغرية جماعات أو أفراد طريق عن الشامل الدمار أساليب استخدام
هؤالء قوة ميزان غريت قد الشامل الدمار أسلحة أن يف شك ال واضحة. سياسية أجندة
يف املجنون نصف «الربوفيسور» كشخصية شخصيات تعد لم ربما الجماعات؛ أو األفراد
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تيد (أو «يونابومر» الواقعية الحياة يف وخليفته الرسي» «العميل كونراد جوزيف رواية
لم إن — املطلقة الغرابة أن يبدو لكن الحايل. الوقت يف هامشية شخصياٍت كازينسكي)؛
رد أي اتخاذ إمكانية تقوِّض «اإلرهابيون» هؤالء بها يتسم التي — التامة العدمية تكن

متسق. فعل
إىل يشريون الذين السياسيني، أو القضاة أن يف نشك قد أننا من الرغم عىل وهكذا،
التقليدية الوقائية اإلجراءات يشوهون نفسها»، الحضارة وجود يهدد وقائم واضح «خطر
التكلفة أنواع تقدير اإلطالق عىل السهل من فليس التنفيذية؛ السلطة استخدام إساءة ضد
باألمن. اإلحساس تحقيق بغرض مقبولة بصورة تحملها يجب التي واالجتماعية املالية
ُرصَدت التي امليزانيات خالل من فقط ليس هائلة؛ صارت املالية التكاليف أن يف شك ال
— األمريكية الداخيل األمن وزارة مثل لجهات سبتمرب من عرش الحادي هجمات بعد
التكاليف يف أيًضا بل — ٢٠١١ عام يف أمريكي دوالر مليار ٥٦ ميزانيتها تخطت والتي
التكاليف أن إال الجوي. الطريان رحالت يف األمن لتحقيق تحىص ال التي االقتصادية
سبتمرب، من عرش الحادي هجمات من أشهر ستة فبعد أكثر. تكون قد االجتماعية
مكافحة إجراءات عن الناتج األكرب الرضر أن من دوركني رونالد األمريكي املحلَّف حذَّر
مثاًرا كانت طاملا التي الفردية للحريات األمريكية القانونية بالضمانات لحق اإلرهاب
الرضر هذا مثل أن إىل علنًا يشري أن يجرؤ أحد ال أنه من الرغم عىل والتقدير. للفخر
آثار األمر لهذا يكون فقد العاملي، التجارة مركز برجي يف الجماعي القتل عملية من أكرب

حياتنا. جودة عىل املدى طويلة خبيثة

هوامش

(1) © Bettman/Corbis.
(2) © Hulton Archive/Getty Images.
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ترويع. بال للفضيلة سلطان ال
روبسبري، ماكسيميليان
الفرنسية الثورة عمر من الثانية السنة

دراسة عن عبارة وهو — اإلرهاب حول والرت يف ليوجني الرائد العمل وضع
— شاكا امللك حكم تحت عرش التاسع القرن يف الزولو دولة حول تاريخية-أنثروبولوجية
والرت تركيز من الرغم وعىل اإلرهابي». و«الحصار اإلرهابي» «النظام بني جوهريٍّا فرًقا
االفرتاض نقد يبدو فيما جزئيٍّا نيته كانت البدائية»، «املجتمعات يف القوة ممارسة عىل
نظام أساس األحوال من حال بأي يوفر أن يمكن ال الرصيح العنف إن القائل الليربايل
يف العنف بدور يتعلق فيما تسجيلها الرضوري من مسألة تلك كانت مستقر. سيايس
نظام أول أقاموا من هم الليرباليني من مجموعة أن لالهتمام املثري من ولكن السياسة.
— القاموس يف «اإلرهاب» لكلمة تعريف أول كان وقد بل الحديث. العرص يف إرهابي
تجربة ضوء يف ١٧٩٨ عام يف الفرنسية األكاديمية قدمته — الرتويع» حكم أو «نظام
الرتويع الستخدام املختلفة الحاالت عىل التعرف لنا يتسنى وكي قطًعا. حديثة فرنسية

النقطة. هذه من انطالًقا نبدأ أن يجب السيايس

والتطهري الرتويع

عن ولدت أن بعد — (١٧٩٣-١٧٩٤) الثاني» «عامها يف الفرنسية الجمهورية كانت
تحت — ١٧٩٢ عام خريف يف وإعدامه عرش السادس لويس بامللك اإلطاحة طريق
أن الوطنية الجمعية أعلنت ،١٧٩٢ يوليو يف الداخيل. والتمرد الخارجي الغزو تهديد
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«بالتعبئة مرسوًما الجمعية أصدرت ،١٧٩٣ أغسطس ويف خطر»، يف الوطن «أرض
ويف البالد. عن للدفاع بأرسها الفرنسية األمة تعبئة شأنه من كان مرسوم وهو العامة»،
املعتاد»؛ الحايل النظام «هو الرتويع أن الوطنية الجمعية أعلنت أكتوبر، شهر يف النهاية،
معظم أن من الرغم (عىل واألرستقراطيني وامللوك أعدائها، من الثورة عىل للحفاظ وذلك
املواطنني من كانوا آالفشخص، ١٠ من يقرب ما عددهم بلغ الذين املرسوم، هذا ضحايا
الكنيسة رجال دعم تتجاوز ال ربما إليهم املوجهة الرئيسية التهمة كانت الذين العاديني،
لجان كانت الدولة). قبل من الكاثوليكية الكنيسة تنظيم إعادة قبول رفض يف املحليني
الطليعة تمثِّل — عنه انبثقتا الذي امليثاق من أكثر ربما — العام واألمن العامة السالمة
واملساواة النيابية الديمقراطية إىل الطريق اللجان هذه قادت الفرنسية. للثورة التقدمية
الخطاب يف «إرهابي» كلمة ترسيخ يف سببًا للرتويع تبنيها كان كما القوانني، أمام
قوة إىل محررة قوة من الخارجيني املراقبني من الكثري أعني يف الثورة وتحويل السيايس،
تعديالت إلدخال دفعتها اللجان لهذه العقالنية التفكري طريقة نفسه، الوقت يف تدمريية.
العنيفة القتل ألساليب تربيرات إيجاد عليها كان إذ السيايس؛ العنف استخدام تربير عىل
نظًرا إشكالية؛ العنف صور أكثر أحد وهو — عادلة محاكمات دون اإلعدام خاصة —
يكن لم العامة، واإلثارة الذعر حاالت ففي املنظم. للمجتمع تهديًدا العنف صور أكثر ألنه
عشوائية تبدو تركها كذلك املمكن من يكن لم لكن هذه، القتل عمليات منع املمكن من

دافع. بال أو
العرص يف لإلرهاب املميزة الطبيعة لفهم ا مهمٍّ مفتاًحا اللجنتني هاتني دوافع تقدم
أو متدينني كمقاتلني ترصفوا قد الثوريني أن يبدو ربما املستويات، أحد فعىل الحديث.
شبيهة الثورية اللغة كانت وقد الكفار. عىل مقدسة حربًا يشنون األلفي، امُللك مؤيدي من
التنوير عرص منذ القائم االفرتاض اإلرهاب حكم ب ترشَّ جوهري. فرق هناك لكن بهذا،
طويلة فرتة مدار وعىل اإلنساني. العنرص بفعل يتغري أن يمكن االجتماعي النظام أن
عىل بذلك يقومون اإلرهابيني عن للدفاع استعداد لديهم ممن أولئك كان الزمان، من
الصفوة كانت وبالطبع الحالية. الظروف يف حتمي ألنه عقالنيٍّا عمًال يعد هذا أن أساس
،١٧٩٢-١٧٩٣ عامي بني للتهديد معرضة الثورة أن ترى اليعاقبة نادي أعضاء من
قد اإلرهاب ألن نظًرا الطرح؛ هذا حجة ضُعفت لكن والداخل. الخارج من أعداء يواجهها
الثانية السنة من التاسع الشهر يف صدر الذي املرعب، ٢٢ رقم القانون عرب ذروته بلغ
االستعانة من املتهم الشخص يحرم قانون وهو الفرنسية، الثورة عمر من (١٧٩٤)
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عىل بناءً بهم املشتبه إعدام سلطة الثورية املحكمة ويمنح بشهود، االتصال أو بمحاٍم
الذي النمط (وهو تنحرص. التهديدات هذه كانت وقت يف وحدها، األخالقية القناعة

الحًقا.) سنرى كما مستقبًال، الدولة إرهاب نوبات يف الظهور سيعاود
الثوريون — ابتكر أو — بها عرَّف التي الطريقة هو ذلك كل يف داللة األكثر لعل
عىل هيمنوا الذين الرجال غذَّى للثورة. الخاصة برؤيتهم عالقتهم يف أعداءهم املتطرفون
الشعب» «صديق جريدة محرر غرار عىل وسان-جست، روبسبري — العامة السالمة لجنة
الفعيل. الواقع يف توجد أن من بكثري أسمى جمهورية بفضيلة الناس — مارات جان-بول
خطابات استحرضت فقد متعارضة: أو مطلقة أمور إما إطار يف األمور وضعوا فقد
امللكية». وتفاهات «رذائل مقابل يف الجمهورية» ومعجزات فضائل «جميع روبسبري
والطفيليات الجارحة والنسور املفرتسة والوحوش باملسوخ املضادة الثورة أنصار وُوسم
ويشيع الطرق، قطَّاع بأنهم — األساس من عليهم اإلنسانية الصفة إسباغ جاز إذا — أو
يكون ربما األرستقراطية. الطبقة بني وجودهم عن منزلة األقل البرش بني عادة وجودهم
لرجال املدني الدستور قبول رفض قس (وهو محلَّف» «غري قس أو للملكية مؤيد هناك
كان العميقة أو السلبية الصفات هذه مع جنب إىل جنبًا رسير. كل تحت مختبئ الدين)
رأى عادلة. محاكمة دون اإلعدام يف املتمثلة الثورية للعدالة املميزة اإليجابية السمة هناك
بالتقادم يسقط ال حق إال هو ما النحو هذا عىل األشخاص قتل أن البداية منذ مارات
من الحرية وحماية القمع ملكافحة مطلوب الطبيعي فالعنف السيادة: صاحب للشعب

الطغيان.
أخالقي وازع أي دون تطرًفا، األعمال ألكثر أيديولوجيٍّا ميثاًقا ذلك كل قدَّم مًعا،
عىل للسيطرة باريس من أُرسلوا الذين امليثاق واضعي أحد أعلن بالندم. شعور أي أو
اإلنسانية.» مبدأ الوحوشوفق أولئك من أرضالحرية أطهر «إنني قائًال: املختلفة األقاليم
التي — املدينة وُوضعت ،١٧٩٣ نوفمرب يف ليون يف املضادة الثورة تمرد ُسِحق وعندما
أحد كان بوضوح، إرهابية لجنة ترصف تحت — كميون-أفرانيش باسم تسميتها أُعيد
الرشطة رئيس تفاخر وقد الدين. أي التعصب»؛ «استئصال اللجنة لهذه املعلنة األهداف

موجودة!» ليون تعد «لم قائًال: بعد فيما فوىش
الهجوم مثل مذابح؛ بوقوع اللغة هذه مثل استخدام سمح واستئصال: تطهري
وهي الجمهوري، للجيش الجهنمية» «األلوية قبل من فونديه يف التمرد عىل الرشس
الجماعي» «اإلغراق عمليات أو جماعية، إبادة املحدثني املؤرخني أحد سماها التي املذبحة
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كاروسل قرص يف باملقصلة إعدام حكم أول الثورية: فرنسا يف اإلرهاب حكم بداية :1-3 شكل
1.١٧٩٢ أغسطس ١٣ يف بباريس

وماذا تحقيقه؟ إىل اإلرهاب هذا يسعى الذي الهدف كان ماذا لكن لوار. نهر يف املروعة
ممن التخلص هو الهدف كان هل اإلقناع. أو الرتويع عن االستئصال يختلف حقق؟
إجبار أجل «من مروعة تحذير إشارات بمنزلة األفعال هذه مثل تكون أن أم ُقتلوا،
لم بحيث بشدة، الوقت وطأة تحت يقعون اإلرهابيون كان هل االنصياع»؟ عىل اآلخرين
كانوا أنهم أم الثورة؟ إىل باالنضمام املضادة الثورة أنصار إلقناع كاٍف وقت لديهم يتوفر
حول أغوار سرب محاولة يف املنطق؟ خالل من اإلقناع عتبة تجاوزوا هؤالء أن يعتقدون

اإلرهاب. بوظائف شاملة قائمة بوضع نبدأ أن يمكن املوضوع، هذا
والتطهري. والرتويع االنتقام اإلرهاب: وراء تقف تحديدها يمكن دوافع ثالثة ثمة
من بدءًا مستوى كل عند دوًرا الثورة مؤرخو حددها التي العقابية» «اإلرادة تؤدي
أكثر املستوى كان وكلما القومي: املستوى إىل املحيل املستوى عرب الخاص املستوى
عنف ال رمزي عنف إىل العنف تحول مع وذلك نموذج، إىل الوظيفة تحول زاد عمومية،
— املثال سبيل عىل مارات، أوضحها كما — أخالقي كعامل العنف وظيفة كانت شخيص.
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السيايس املنطق إىل الحديث قبل السيايس للمنطق تميًزا األكثر الثورة ترجمة بمنزلة
الحديث.

األحمر واإلرهاب األسود، واإلرهاب األبيض، اإلرهاب

أي وإىل الفرنسية؟ األكاديمية تعريف وفق الرتويع»، حكم أو «نظام ذلك كل شكَّل هل
العاديون، األشخاص ع» «ُروِّ مدى أي إىل تحديد بمكان الصعوبة من فعاًال؟ كان درجة
البالغية املعارضات عن ربما بعيًدا — الفعيل العام االنصياع مستوى كان إذا ما أو
الوالء ظل (بالتأكيد، اإلرهاب. طريق عن فعليٍّا تغري — املحموم الثوري الطابع ذات
مجرد «اإلرهابيون» كان إذا مما التأكد أيًضا بمكان الصعوبة ومن منتظمة.) غري مسألة
ترجيًحا األكثر االحتمال وهو — أو الجميع، عىل إرادتها تفرض كانت صغرية مجموعة
ذلك كل كان لو حتى لكن العام. والغضب األمان عدم عن للتعبري أدوات كانوا أنهم —
الفرنيس الريف يف انترش الذي الكبري»، «الخوف مثل الجماعي، الذاتي اإلرهاب قبيل من
العنف أن فكرة باملخاطر: ومحفوف متميز سيايس منطق هناك لكان الثورة، بداية مع

السياسية. املواقف من يغريِّ قد
لتطبيق نموذج خلق إىل للعنف واملمنهج الوحيش الفرنسية الثورة استخدام أدى لقد
يحدد التاليني. القرنني مدار عىل الدولة سلطة بزمام املمسكني قبل من اإلرهاب قوة
الرتويع الدولة: إلرهاب وظيفية مستويات ثالثة اإلرهاب حول حديث جامعي كتاب
وردت [هكذا الحياة أسلوب (لتغيري القرسي التحويل واملعارضة)؛ االنشقاق (لردع
مجموعة أو كاملة لطبقة املتعمد االستئصال يف تتمثل التي الجماعية، اإلبادة بالنص])؛
كانت أعىل» «من اإلرهاب مؤيدي أبرز أن من الرغم عىل بالكامل. دينية أو عرقية
البالشفة مثل متطرفة ثورية أنظمة أو والديكتاتوريات، القمعية االستبدادية الحكومات
إىل أيًضا األزمات وقت يف الدستورية الدول عمدت فقد الروسية، األهلية الحرب خالل
١٨٧١ عام يف باريس كميون سحق خالل فرنسا يف كما رشسة، قمعية أعمال إطالق
من أكثر نقول (وال األمريكية املتحدة الواليات سمحت .١٨٤٨ عام من يونيو شهر وأيام
كو جماعة قبل من األمريكي الجنوب يف السود ملجتمع واملستمر املمنهج باإلرهاب ذلك)
ضد الرشكات قبل من اإلرهابي للعنف وضوًحا األقل االستخدام عن فضًال كالن، كلوكس

العمالية. التنظيمات
دفاًعا تبنيه يجري الذي — عادة عليه يطلق كما — األبيض» «اإلرهاب هذا يشكِّل
الحديث. التاريخ يف منتظًما خفيٍّا اتجاًها القائمة، السياسية أو االجتماعية النظم عن
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الرغم عىل اإلرهاب، من النوع هذا إىل لإلشارة «أسود» تعبري استخدام البعض (يفضل
التي األلوان مثل الرمزية السياسية األلوان جيدة بصورة يعكس اللون بياض أن من
بتفوق املؤمنة اإلرهابية للجماعات الفعيل والرداء ورومانوف، بوربون عائالت استخدمتها
من نوًعا املبارش العمل فعالية صارت كالن.) كلوكس كو جماعة مثل األبيض العنرص
كان اإلجماعية. النيابية املؤسسات لتطور املهيمن الحديث الليربايل للرسد ضمنية رسالة
تعربِّ الذي سوريل، جورج قدمه الذي ذلك املوضوع هذا حول صدى التفسريات أكثر من
الربجوازية الحضارة النحطاط قوي عداء عن منهجي) غري نحو عىل كان (وإن كتاباته
الرصيح لتبنيه نظًرا طرحه؛ يف عاطفيٍّا يزال وال سوريل صار العرشين. القرن مطلع يف
سوريل قال العنف»، حول «أفكار املؤثر كتابه يف الربجوازي. لألمن كنقيض للعنف
يمتلك الذي العنف، عن بنفسها تنأى دوًما وكانت بالجبن تتميز الوسطى الطبقة إن
بينما اإلنسانية.» النزعة أذهلتها الحايل الوقت يف «التي العظيمة األمم إنعاش عىل القدرة
إىل يُنَظر ثوريته، إىل العام اإلرضاب سالح واستخدام الثورية للنقابية دعمه يشري ربما
النهائي هدفه كان محافًظا»، أخالقيٍّا «مصلًحا باعتباره أكثر منطقية بصورة سوريل
أعمال تقدم لم وهكذا، السابق. حراكها من يشء استعادة عىل الوسطى الطبقة حث هو
أيًضا. الفاشيني إىل بل الربملانية لليربالية اليساريني للمعارضني فكرية مساعدة سوريل
املستوى عىل — إرهابًا تكن لم اإليطالية الفاشية بأن مقنعة بصورة ُدِفع لقد
سلطة عىل االستيالء يف بالعنف الرصيح التزامها من الرغم عىل — الفعيل أو املذهبي
العنف حول نظرية بانونتزيو سريجو الرائد ُمنظِّرها ر طوَّ وقد عليها. والحفاظ الدولة
غري والعنف املرشوع العنف بني ولينني) وإنجلز، ماركس، مع (بالتناقض بعناية تميِّز
يمكن ظروف يف ثورية أغراض لتحقيق القوة استخدام املرشوع العنف يمثل املرشوع.
وبقدر الفاشية، أعداء ضد مبارشة يُستخدم العنف كان أهلية. حربًا باعتبارها توصيفها
خالل من تحاشيه ضحاياه يستطيع مبارشة، بصورة قرسيٍّا منه أكثر مخيًفا كان ما
غري عنًفا باعتباره اإلرهاب بانونتزيو عرَّف اآلخر، الجانب عىل السيايس. موقفهم تغيري
املسلحني وغري السن وكبار واألطفال والنساء املحاربني غري — األبرياء يستهدف مبارش،
الذي العنف من النوع هذا أن عىل بانونتزيو أكد اآلخرين. إرهاب بنيَّة — واملستضعفني
يستطيعون ال ضحاياه ألن نظًرا مرشوع؛ غري عنًفا يعترب املختلفة األطراف بني يميز ال
لكن فايش، لشخص بالنسبة للدهشة مثريًا تحريًما يبدو ما وهو لتجنبه؛ سلوكهم تكييف
إن بل السلطة. إىل وصوله بعد عامة بصفة الرؤية هذه تبنى قد الفايش النظام أن يبدو
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انتهاكها رغم كانت السمعة، سيئة املحكمة تلك الدولة»، عن للدفاع الخاصة «املحكمة
عن نوعيٍّا مختلفة الليربالية الديمقراطيات يف السائدة للعدالة اإلجرائية للقواعد الواضح

إرهابيٍّا. ليس ولكن قمعيٍّا النظام كان فقد املؤسيس؛ اإلرهاب
بصورة الصغري «العدد باعتباره أرندت حنة َقِبلته ما حول هنا النقاش يدور
من عاًما ١٧ خالل التي املحكمة، عن صدرت» التي نسبيٍّا املخففة األحكام من مدهشة
تنفيذ يجر لم باإلعدام حكًما ٤٧ بعدد إال تقض لم (١٩٤٣ إىل ١٩٢٦ (من وجودها
اعتباره يمكن الذي اإلجمايل الرقم هو ما هنا. مضللة اإلحصاءات تعترب لكن بعضها.
األخرى األشكال مع الحال هو مثلما إرهابًا؟ ما عمل يصبح بحيث الرقمي األدنى الحد
الكثريون يزال ال العام. املناخ من أهمية أقل ذاتها حد يف األرقام تكون قد اإلرهاب، من
يف الربملاني النظام لقلب كافيًا إرهاب» «حكم خلقت الفاشية املسلحة الفرق أن يرون
القابل بالعنف وعالقته — اإلرهاب مدى يظل العرشين. القرن من العرشينيات أوائل
النازية أملانيا يف القتل إىل الجانحني واألداء الرغبة أن الواضح ومن مجهوًال. — للقياس
من — قياسها يصعب ربما — فائقة بصورة أكرب ستالني، عرص يف السوفييتي واالتحاد
واالتحاد النازية أملانيا من جعل ما هو الدمار حجم كان هل لكن إيطاليا. يف نظريتيها
الفاشية تمجيد أن إىل األمر يرجع ربما إرهابية؟ أنظمة ستالني عرص يف السوفييتي
أي تتضمن لم التي ومحاولتها وخارجيٍّا، داخليٍّا الحربية وعقيدتها للعنف، اإليطالية
التوقعات كافية بصورة قوَّض الحياة؛ مجاالت كافة إىل الرصاع لتصدير بالندم شعور
لم إن األثر، خالل من باإلرهاب وسمها املمكن من جعل ما وهو املستقرة؛ االجتماعية

املقصد. خالل من يكن
ثمة يزال ال إرهابية، أنظمة باعتبارهما عادة والستالينية الهتلرية تُصنَّف بينما
سلوكهما يمثِّل مدى أي إىل حول الفرنيس— األصيل النموذج يف الحال هو مثلما — سؤال
عمليات إىل أدتا أنهما شك ال الشعبية. اإلرادة عن تعبريًا كونهما من أكثر إرهابيٍّا تالعبًا
— فردية بصورة ُوصفت لجماعات بل املعلنني، الخصوم بني فقط ليس جماعي؛ قتل
النازي) االصطالح وفق الرايخ»، «عدو (أو للدولة عدو بأنها — مفهومة غري وغالبًا
يف لكن والرتويع، اإلبادة بني منطقيٍّا تمييًزا هناك يكون ربما لها. تهديًدا تمثل أنها أو
كيفما يدها إطالق يف الدولة حرية ودعم املعارضة شل يف الربنامج هذا ساهم الواقع
عرص يف دموية يقل ال الذي السوفييتي االتحاد نظام عىل نفسه األمر انطبق تشاء.
األشخاص من اآلالف مئات تلقاها التي االستدعاء أوامر بالطبع افتقرت فقد ستالني.
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محددة طبقة إىل ينتمون أعداء باعتبارهم سواء — خاصة سوفييتية محاكم أمام للمثول
إىل — الخونة» أحد عائلة «أعضاء أو بهم مشتبًها جواسيس أو األثرياء)، الفالحني (مثل
سحق يف وساهمت — محددة تهمة أي وعادة — عادلة» محاكمة «إجراء ضمانات أي
من مناًخا املحتملة االتهامات حجم اتساع مدى خلق وقد رصيح. سيايس انشقاق أي
استهداف فكرة بروز مع ١٩٣٨ عام يف مداها التمييز عدم عملية وبلغت بل الخوف،
كان لكن نوع. أي من سيايس انحياز أي عن التعبري تجنبوا الذين أولئك «الصامتني»،
اإلبادة هو نفسه، فيشنسكي العام املدعي أشار مثلما األقل عىل النظام، هذا من الهدف
غياب يف أيًضا بذلك نقوم أن يمكننا العدو، عىل بالقضاء األمر يتعلق «عندما الرتويع: ال

محاكمة.» أي
للقرن املميزة الجريمة وهي — الجماعية اإلبادة يف تتجىل التي الوحشية ذروة تمثِّل
يعترب الجماعي القتل أن يف مراء ال اإلرهابية. لألنظمة القصوى املرحلة — العرشين
تختلف وهي — الجماعية اإلبادة تصنيف يف مشكالت هناك تكون قد لكن مريعة؛ ظاهرة
منطقها، إىل املفرطة حداثتها تشري إرهابيٍّا. عمًال باعتبارها — الجماعي القتل عملية عن
الرتكية االعتقاالت إىل نُِظر فقد أيديولوجيٍّا. منطًقا كونه من أكثر عرقي منطق هو الذي
يقبلون ال الذين أولئك قبل من جماعية إبادة باعتبارها األوىل العاملية الحرب خالل لألرمن
الذي الخطر تنفيذها استدعى قومي أمن مسألة إنها يقول الذي الرتكية، الدولة تفسري
من بالرغم الواضح من يبدو لكن الرتكية. للدولة املعلن األرمن والء عدم خالل من تجىل
باملثل (أو ترويعهم هو األرمن اعتقال من الهدف يكن لم التفسري، كان أيما أنه ذلك
التهديد من التخلص هو الهدف كان بل العثمانية)، الدولة داخل أخرى قومية أقلية أي
الحكومة وكانت وعشوائية، بقسوة األرمن اعتُقل يمثلونه. األرمن كان الذي االسرتاتيجي
مبارشة أوامر تصدر لم لو حتى القتىل، من اآلالف مئات أو عرشات عن مسئولة قطًعا

املحيل. املستوى عىل نُفذ الذي العنف عن تسفر
باعتبارها اليهود ضد النازية اإلجراءات تفسري املنطقي من ليس نفسها، بالطريقة
أرهب «هتلر أن التأكيد يف مثلما بانتظام، يحدث ذلك أن من الرغم عىل إرهابية، أعماًال
قضت األمر، حقيقة يف اليهودية. املقاومة يف مشكلة يواجه كان وكأنه فأخضعهم»؛ اليهود
إمكانية عىل — خاصة بصورة االستيعاب فكرة استبعاد طريق عن — النازية القوانني
االضطهاد. تجنب أجل من عقيدتهم) عن التخيل درجة (إىل لسلوكهم اليهود تكييف
الوحدة تطلبت وإنما األيديولوجية، أو الدينية أو السياسية الوحدة تتطلب لم فالنازية
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إخضاع أن من الرغم عىل السيايس. التكيف عملية نطاق خارج يقع ما وهو البيولوجية،
هدف كان حال. أي عىل هدفها ذلك يكن لم األملانية، للسلطات مفيًدا كان اليهود
اإلرهابي النظام يف التطهري عمليات صدى ردد الذي «التطهري» هو األملانية السلطات
الدم نقاء هو امُلبتغى النقاء كان مبارشة؛ غري بصورة كان وإن الثورية، فرنسا يف األول

والفضيلة. األخالق نقاء ال
أقوى تمثِّل السلطة عىل والنازية الفاشية األنظمة استيالء خرافة تظل املقابل، يف
الذي املتبرصِّ التحليل يف الحديث. العرص يف لإلرهاب وهم أقوى األرجح عىل يُعد ملا دعم
أن إىل مشريًا لإلرهابي»، األسمى «الهدف باعتباره «التشويش» حدد ثورنتون، أجراه
النظام، ضمان يستطيع ال القائم النظام أن بنجاح اإلظهار خالل من جزئيٍّا يتحقق ذلك
من النهائي الغرض أن إىل أرندت حنة أشارت االجتماعي. اإلطار تدمري خالل ومن بل
اإلرهاب استطاع فإذا املعتادة. االجتماعية الدعائم من الفرد عزل يف يتمثل الرتهيب عملية
إىل نفسها عىل املنقسمة الجموع فيه تتحول وضع خلق يف ينجح فقد ذلك، تحقيق
وظيفته الوجود دعم إرهاب يؤدي أن ويمكن مخلصني. باعتبارهم أنفسهم اإلرهابيني
األقل أو األكثر األعمال خالل من أو ا) رسٍّ أو عالنية (سواء الدولة منظومة خالل من

عنها. الطرف أحيانًا الدولة تغض التي الدولة، األهلية األمن للجان تلقائية
الضئيلة الجهود عىل الدولة إرهاب تفوق كيف استيعاب بمكان األهمية من
يف إحصائيٍّا القائمة األنظمة مع تتنافس لم (ربما العرشين. القرن يف للمتمردين
اإلرهاب حول الكتابات معظم تتجنب كونج.) وفيت ِمنه فيت حركتي سوى إرهابها
يشغل املثال، سبيل فعىل النقطة؛ هذه — للدولة املناهضة األعمال عىل تركز التي —
العاملي اإلرهاب موسوعة يف صفحة ٧٦٨ من فقط صفحة ١٣ الدولة» «إرهاب مصطلح
حد إىل مختلفة ظاهرة وهو الدولة»، ترعاه الذي «اإلرهاب عن منها خمس ،(١٩٩٧)
يف األساس من موجود غري إنه إذ املوسوعة؛ تلك يف الجزء هذا يوجد األقل عىل (لكن ما.
الرسي، لإلرهاب الشائع النموذج مع الدولة إرهاب يتواءم ال ربما الدراسات.) من العديد

الشعبية. والثقة الليربالية املعايري تقويض يف أكرب دوًرا لعب ربما لكن
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إنها إذ الرصاع؛ مدار عىل بها املعمول الحرب قوانني منهجية بصورة الكونرتا قوات خالفت إجماًال،
بجروحهم؛ الخدمة خارج هم من وقتلت السجناء؛ وشوهت وعذَّبت تمييز؛ دون املدنيني هاجمت

الشخصية. الكرامة ضد فظائع وارتكبت رهائن؛ واحتجزت

الحرب قوانني «انتهاكات ووتش، أمريكاز
١٩٨٥ نيكاراجوا»، يف الطرفني كال من

من السلوك من متسًقا نمًطا تعكس كانت بل منفصلة، حوادث بها سمعت التي الفظائع تكن لم
ذلك إىل وما والتشويه القتل بعمليات جهًرا يتفاخرون وحدات قادة هناك كان فقد قواتنا. قبل
والء لكسب املثىل الطريقة وأن الحرب، يف لالنتصار الوحيد السبيل كان ذلك أن أخربوني وقد …

جانبنا. يخشون وجعلهم ترويعهم خالل من كانت املدنيني السكان
مقدمة شهادة شامورو، إدجار
١٩٨٥ الدولية، العدل محكمة إىل

األمريكية) املتحدة الواليات ضد نيكاراجوا بقضية يتعلق (فيما

الطليق اإلرهاب

تشييل يف العسكرية القوات عليها تسيطر التي األنظمة أو العسكرية األنظمة أطلقت
تهدف كاملة ترويع منظومات أخرى؛ أماكن ويف وأوروجواي والربازيل وبريو واألرجنتني
تنحرص لم لها. ذريعة االشرتاكي التهديد من متخذة تماًما، اليساري النشاط شل إىل
تشارك بأكملها الرشطة وقوات جيوًشا أن يبدو التي — املنظومات لتلك األساسية الركيزة
مرعبة بنية إقامة إىل ذلك تجاوزت بل فقط، القتل عىل — بالغ بحماس أنشطتها يف
الرغم عىل األشخاص». و«اختفاء والتعذيب االعتباطي االعتقال عمليات من وتخريبية
نُظر بل النحو؛ هذا عىل إليها يُنظر لم ترويع، «منظومات» بأنها تسميتها وجوب من
خلفت ومتداخلة متنوعة أمنية لقوات للسيطرة خاضعة غري تبدو أعمال باعتبارها إليها

الكابوسية. الكتابة رائد كافكا فرانز رسمه الذي الواقع يشبه ربما كابوسيٍّا واقًعا
كانت — الديمقراطية بتقاليدهم افتخروا طاملا الذين — للشيليني بالنسبة
هناك كانت املظلمة، أعماقها ففي الرعب. تثري بصورة متقلبة بأرسها «املنظومة»
إثر الدولية العفو ملنظمة تقرير أشار فقد كافكا. خيال عىل لتخطر تكن لم وحشية

أن: إىل ١٩٧٣-١٩٧٤ عامي يف الجماعية االعتقاالت موجة
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الكهربي، الصعق النص] يف وردت [هكذا شملت املستخدمة التعذيب أساليب
وفرتات السجائر، أو الحمضية املواد طريق عن والحرق والرضب، واللكمات،
انفرادية، احتجاز أماكن يف والعزل الطويلة، التعمية وفرتات املطولة، الوقوف
املياه، يف والغمر الجنسية، واالعتداءات الخصيتني، وسحق األظافر، ونزع
عمليات ملشاهدة اإلجباري والحضور … اإلعدام عملية ومحاكاة والشنق،

اآلخرين. تعذيب

املراقبني أحد (أطلق خطورة تقل ال ترويع منظومة ظهرت وجيزة، فرتة خالل
جواتيماال يف الحال هو مثلما — األرجنتني يف األرجنتني. يف الشامل») «اإلرهاب عليها
من يُستخدم — «العملية» باسم املعروف — اإلرهاب يكن لم — ونيكاراجوا والسلفادور
جهود لدعم ُشكلت التي الهائمة املوت» و«فرق املتمردين قبل من بل وحدها، الدولة قبل
يقرب ما مونتونريوس وجماعة املتمرد الثوري الشعب جيش قتل بينما القمعية. الدولة
العسكريني، من نصفهم من أكثر الحكومية)، لإلحصاءات وفًقا (وهذا شخص ٧٠٠ من
— إيه) إيه إيه باسم (املعروفة الشيوعية ملناهضة األرجنتيني االتحاد موت فرقة قتلت
فرقة حققت األرجح. عىل شخص ألفي عىل يزيد ما — بريون نظام ظل يف تشكلت التي
يد عىل الفاشية شبه املتناثرة اإلرهابية األعمال تقاليد ألحد دراميٍّا تكثيًفا إيه إيه إيه
قبل قرن نصف من ألكثر اإلرضابات يف واملشاركني االشرتاكيني ضد الصدمة»، «جماعات
شبه جماعاتها تمتلك بريون عهد يف العمال نقابات (كانت العرشين. القرن سبعينيات
إيه جماعة استُوعبت ،١٩٧٦ عام يف وقع الذي العسكري االنقالب بعد أيًضا.) العسكرية
إىل ينتمون ضحاياها كان التي البنية وهي الدولة، إلرهاب التحتية البنية إطار يف إيه إيه
معدالت بلغت ،١٩٧٦ عام منتصف بحلول تقريبًا. األرجنتيني املجتمع قطاعات جميع
آالف ٩ عن يقل ال ما «اختفاء» عن فضًال املتوسط، يف يوميٍّا أفراد خمسة االختطاف
شخص. ألف و٣٠ آالف ١٠ بني يرتاوح ما العسكري النظام قتل إجماًال، نهائيٍّا. شخص
— الصدمة جماعات إىل التقليدي اإلرهاب من جذريٍّا تحوًال النظام هذا تضمن
«التخريب». الجتثاث النطاق واسعة الحمالت إىل — االغتيال عمليات خالل من خاصًة
ضباط يعتنقها كان التي للتخريب العامة الفكرة من العمليات هذه نطاق انبثق وقد
يحمل الذي الشخص فقط «ليس باعتباره اإلرهابي فيديال الجنرال عرَّف فقد الجيش؛
الغربية للحضارة مناقضة أفكاًرا ينرش الذي الشخص ذلك أيًضا هو بل قنبلة، أو بندقية
كان حيث رسيٍّا، اعتقال معسكر ٣٤٠ من يقرب ما العسكري النظام أقام واملسيحية.»
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البحر عرض يف منهم الكثري يُلقى كان — النهاية يف منهم ويُتخلص بهم املشتبه يُعذَّب
لم ربما االختطاف. عمليات من مزيد إىل تؤدي بمعلومات إدالئهم بعد — الطائرات من
اإلدانة لتحايش تستخدم كانت ما قدر الخوف لنرش ذاتها حد يف متعمدة الرسية تكن
التعذيب تحول أن بعد لكن شييل، يف الحاكمة العسكرية الثلة مضجع أقضت التي الدولية
كوكس روبرت كتب املرحلة. تلك إىل الوصول من مفر هناك يكن لم مؤسسية صورة إىل
اختفاء عمليات عىل املرتتبة اآلثار عىل شاهًدا وكان نافذة ببصرية يتمتع صحفي وهو —

املروعة.» النتائج استيعاب عقل أي عىل «يصعب قائًال: — األشخاص
بعد استمرت العسكرية «الحملة» هذه أن هو املقام هذا يف إليه اإلشارة يجب ما
الرئييس التفسري أن يرى كوكس كان له. فعل كرد هي جاءت الذي التهديد انحسار
يف الكفاءة عدم من درجة عىل األمنية القوات «كانت الكفاءة: عدم يف يكمن بأرسها للعملية
نفسها ووجدت متطرفة أساليب إىل بيأسها مدفوعًة تلجأ جعلها ما اإلرهاب؛ مع التعامل
تكون ربما دوًما. حارضة االنتقام آلية كانت بالطبع لكن وسائلهم.» يف اإلرهابيني تحاكي
تضمن العدد هذا لكن «فقط»، شخص سبعمائة أو ستمائة قتلت قد العصابات حروب
وخمسة األدمرياالت، من واثنني جيش، لواءات وخمسة فيدراليني، رشطة رؤساء ثالثة
وهو — للخوف إثارة الجيش قادة أكثر أحد صار وقد الجوية. القوات من كبار ضباط

«امُلنتقم». باسم معروًفا — املتمردين يد عىل أخته ُقتلت قائد

املتطرف اإلرهاب

التي اإلرهاب مكافحة ألعمال مساعدة كعوامل الالتينية أمريكا يف املوت فرق تعمل
تصري التي الظروف يف اإلرهاب من عدائية مصفوفة برزت ربما لكن الدولة؛ تنفذها
مهددة نفسها ترى — قبل من مهيمنة كانت والتي — األهمية ذات املجموعة فيها
املستوطنني مجتمعات واجهت حيثما بالخيانة الشعور هذا ظهر وقد عنها. الدولة بتخيل
صورة يف حدث مثلما املتمردين، واإلرهابيني الحكومة بني تسوية عىل التفاوض احتمال
شنتها التي االستقالل حملة نهاية مع الفرنيس الحكم ظل يف الجزائر يف الوضوح شديدة
فرتة خالل الشمالية أيرلندا حالة يف وضوًحا أقل أخرى وبصورة الوطنية، التحرير جبهة

الحاسمة. وغري املمتدة السالم» «عمليات
النهائي لالستيعاب العامة االحتماالت ألن نظًرا عويصة؛ مشكلة الجزائر شكَّلت
تسيطر مستقلة دولة ظل يف — السوداء» «األقدام — الجزائر يف املقيمة الفرنسية للجالية
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مجتمع وكان هائلة، املخاطر نسبة كانت واعدة. تكن لم الوطنية؛ التحرير جبهة عليها
التحرير جبهة ضد العسكري الرصاع بأن مقتنًعا — الجيش غرار عىل — املستوطنني
ممارسة إىل ديجول شارل عودة أن يف األمل زيف ثبت عندما بالفعل. ُحِسم قد الوطنية
كبار من مجموعة شكَّلت السياسية، الناحية من النرص هذا أوارص يدعم سوف السياسة
الجيش «منظمة الجزائر، يف املقيمني الفرنسيني قادة بعض إىل باإلضافة الجيش، ضباط
األقل عىل أو الجزائريني، الفرنسيني لدى التمرد روح إثارة بهدف ١٩٦٠؛ عام يف الرسي»
األشخاص هؤالء أن يف شك ال الوطنية. التحرير جبهة مع الحكومة مفاوضات وقف
من الرغم عىل الوطنية، التحرير منظمة إرهاب بها نجح التي بالطريقة االنبهار تملكهم
اإلرهاب لهذا يمكن كيف حول واضحة اسرتاتيجية نظرية أي يصيغوا لم أنهم يبدو أنه
الجزائر يف فتاكة حملة إطالق املجموعة هذه استطاعت تماًما. املختلفة أهدافهم تحقيق
نوفمرب بحلول الجديدة. البالستيكية املتفجرة املواد هو األبرز سالحها كان التي نفسها،
بالستيكية عبوة ٣٠٠ عىل يربو ما تفجري الرسي الجيش منظمة استطاعت ،١٩٦١
عملية أن ثبت لكن .١٩٦٢ مايو يف واحد أسبوع يف مسلًما ٢٣٠ وقتلت شهريٍّا، متفجرة
حرص يف الوطنية التحرير جبهة (سيطرت الكثريون توقع مما أقوى كانت التفاوض
بلوغه الرسي الجيش منظمة استطاعت ما أقىص وكان للمسلمني)، االنتقامية الردود عىل
الصدامات من سلسلة هو الفرنسيني، املستوطنني بني ثورة بإثارة هدفها تحقيق يف
الجزائر يف الوادي باب حي يف الفرنسية والقوات املدنيني بني الة الفعَّ غري لكن الدموية

العاصمة.
أوروبا، يف الواقع فرنسا من الجزء إىل بالهجوم االنتقال يف التالية الخطوة تمثلت
نفسه ديجول كان غموًضا. أكثر كانت لذلك املحتملة السياسية اآلثار أن من الرغم عىل
تفجري عمليات من تتألف القوات هذه عمليات معظم كانت األمر حقيقة يف ولكن هدًفا،
محاولتها من بالرغم ناسفة، بالستيكية عبوات باستخدام هدف، بال وغالبًا منسقة، غري
جعل ما وهو عسكرية؛ شبه بكفاءة تتمتع أنها عىل عملياتها صورة لرسم الحريصة
تركت أيًضا. للسخرية مثاًرا بل بشعبية تتمتع ال فقط ليس الرسي الجيش منظمة
بغرض إال تكن لم القوات هذه عمليات معظم بأن انطباًعا السيئة العامة العالقات
عكسيٍّا الرسي الجيش منظمة إلرهاب اإلجمايل األثر فكان حسابات». «تصفية االنتقام،
رئاسية انتخابات بإجراء له وسمحت ديجول شارل موقف تقوية إىل أدت إذ بالرضورة؛
األبد إىل محت كما الخامسة)، الجمهورية ملالمح تشكيله يف فاصلة نقطة (وهي مبارشة
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فرنسا يف استقبالهم جعل عن (فضًال الجزائر يف الفرنسيني للسكان مستقبل يف أمل أي
الفرنيس، الجيش يف الهدف. هو هذا يكن لم ربما املطاف، نهاية يف بارًدا). استقباًال
بعض أقر الجمهورية، عىل الحفاظ يف حاسًما عامًال املتمردين لدعم رفضه كان الذي
إطار يف املتمردين قادة استُوعب بعد وفيما الشجاعة. إىل افتقارهم عىل بأسفهم الضباط
الجزائريون ومعهم إيمانهم عىل املتمردون هؤالء ظل فقد االستعماري: الحنني من هالة
تخلَّت ثم االستعماري، الجيش يف فرنسا جندتهم ممن األمر) حقيقة يف فقط ألف ٢٠٠)
به يُقتدى مثاًال منهم أكثر األخالقية االستقامة عىل بها يحتذى نماذج هؤالء صار عنهم؛

والرشعية. املهنية يف
الرجعيني، للنشطاء خاصة بصورة ملهًما نموذًجا الرسي الجيش منظمة تقدِّم لم
اليسار. من أكثر لليمني بالنسبة أقل تشكيليٍّا دوًرا تلعب النماذج هذه أن يبدو لكن
توفر دون األهلية» األمن لجان قبل «من إرهاب عليه يطلق قد ما يربز أن يمكن
يف واإلشكالية املهمة األمثلة أحد يتمثل عليه. يقوم متطور أيديولوجي أساس أي
حوايل الشمالية أيرلندا يف بدأت التي الربيطاني للعرش املوالية الجماعة إرهاب حملة
وتحسن ١٩١٦ عام بتمرد الخمسني بالعيد القومي لالحتفال كاستجابة ،١٩٦٦ عام
ليماس شون بني االجتماعات عليه دلت الذي التحسن وهو الشمالية-الجنوبية، العالقات
التي — التطوعية» ألسرت «قوة مثل املنظمات لهذه املحفز الدافع كان أونيل. وتريينس
حول ١٩١٤ عام أزمة قبل ما فرتة يف املواطنني من مشهورة ميليشيا اسم اقرتضت
إىل تفتقر كانت األيرلندي الجمهوري الجيش خالف عىل لكنها األيرلندي، الداخيل الحكم
الوضع يف تغيري أي ومنع القائم الوضع عىل الحفاظ هو — املبارش التنظيمي االستمرار
برامج توفري أجل من الجهود بعض بذل من الرغم عىل الشمالية. أليرلندا الدستوري
بناءً ألسرت)، دفاع رابطة سيما (ال العسكرية شبه املوالية للجماعات تطوًرا أكثر سياسية
األيرلندية. القومية ضد سلبيٍّا؛ لها األسايس الدافع ظل بريطانية، مدنية أيديولوجية عىل
املجتمع إىل يُنظر كان إنه حيث من بالطائفية يتميز املوالية الجماعات عنف كان
الرسي، الجيش منظمة وبخالف الجمهورية. الحملة دعم قاعدة أنه عىل الكاثوليكي
من الرغم عىل الربيطانية، األهداف أو الحكومة مهاجمة إىل املوالية الجماعات تسَع لم
الجماعات عمليات معظم كانت «االتحاد». عىل بالحفاظ الربيطاني االلتزام يف تشككها
استثناءً، ١٩٧٤ عام يف دبلن يف املروع املفخخة السيارة تفجري كان بينما محلية؛ املوالية
األيرلندي الرأي عىل أثرها حيث من بشدة الة فعَّ كانت العملية هذه إن يقال ولكن
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بعض بني «للصدام» والقاتمة املمتدة القصة تفاصيل بعض تزال ال بينما «الجنوبي».
الجماعات أن إىل القصة هذه تشري ف، تتكشَّ املوالية والجماعات الربيطانية األمن قوات
جانبها. إىل تقف كانت الدولة بأن تؤمن يجعلها ما األسباب من لديها العسكرية شبه

بالسيارات تفجريات ثالثة أحد بدبلن لينسرت ساوث شارع يف التفجري كان :2-3 شكل
،١٩٧٤ مايو ١٧ يف الربيطاني للعرش املوالية العسكرية شبه ألسرت قوات نفذتها املفخخة
الجيش نفذها عملية أي من فتًكا أشد عملية وهي إجماًال، شخًصا ٣٣ مقتل عن وأسفرت

األيرلندي.2 الجمهوري

منتًجا باعتباره «الرتويع» بني الرصاع الدولة إرهاب لظاهرة تفسري أي خالل يرسي
عن مركًَّزا منتًجا باعتباره و«اإلرهاب» الجماعي، القمعي للعنف عشوائي شبه ثانويٍّا
إىل املجال هذا يف البارزين الخرباء أحد يشري بعينه. أمر إثبات إىل يهدف الذي للعنف عمد
يطلق مواطنيهم ضد السلطة يف هم من قبل من والرتهيب العنف طريق عن «الحكم أن
أنه املفهوم من الذي واإلرهاب؛ الظاهرة هذه بني التمييز أجل من «ترويع» عموًما عليه
فتًكا األشد وهو — الرتويع أن الغريب من لكن الرسمية.» غري الكيانات تمارسه عنف
وربما اإلرهاب. أثاره ما قدر العام الذعر يثر لم — املايض القرن خالل انتشاًرا واألكثر
الرؤية (وهي العرشين القرن ثمانينيات أوائل يف السوفييتية الرؤية يف اتساق ثمة كان
مثريًا ا خاصٍّ دفاًعا باعتبارها الوقت ذلك يف الغربيني الكتاب معظم حتًما استبعدها التي
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«يرفضون فإنهم الثوري، للعنف الشيوعيني تبني من الرغم عىل إنه القائلة للسخرية)
الرئيسيني اإلرهابية األعمال مرتكبي وإن السياسية»؛ األهداف لتحقيق كوسيلة اإلرهاب

املتحدة. الواليات تدعمها التي العصابات حرب قوات كانوا أفغانستان يف

هوامش

(1) © Bridgeman Giraudon/Lauros/Musée Carnavalet.
(2) © The Irish Times.
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أبرياء. يوجد ال
١٨٩٤ هنري، إيميل

اإلرهابي» «الحصار وهو أال — السيايس للعنف والرت يف ليوجني الثاني التصنيف يمثل
هجوم اسرتاتيجية باعتباره أي عموًما؛ خاللها من اإلرهاب ر يُتصوَّ التي الطريقة —
ووضوًحا تحديًدا أكثر اسرتاتيجية بروز نلحظ أن يمكننا املنظور، هذا من الدولة. عىل
األسلوب يكن لم إن املحوري، األسلوب فيها الرتويع يشكِّل عرش، التاسع القرن يف
أنواع ثالثة يف املنرصم القرن خالل «ثوري» كلمة استُخدمت صوره. أنقى يف الحرصي
وتحت القائمة، القومية الدول إطار يف االجتماعية-السياسية: السياقات من مختلفة
جماعة فيها تُقمع التي الداخيل» «االستعمار ظروف وتحت الخارجي، االستعمار ظروف
يسهل ال بلد األقل عىل (أو واحد «وطن» إطار يف أغلبية جماعة قبل من أكثر أو عرقية
عىل أو االجتماعي، التحول — الحقيقي الثوري التغيري معايري تتحقق لكن تقسيمه).
من األوىل الحالة ظل يف فقط عامة بصورة — الكبري واالقتصادي االجتماعي التغيري األقل
التقدمية اإليديولوجية وليس العرقية الهوية فيها تكون التي الحاالت يف الحاالت. هذه
رجعية. حركات تكن لم إن ا، حقٍّ محافظة املقاومة حركات تصبح قد املحركة، القوة هي

املتعارضة. والغايات الدوافع هذه سنستكشف يليه، الذي والفصل الفصل هذا يف
الكتاب بعض يفضل مباًرشا. تعريًفا نفسه الثورة تعريف يعترب ال أخرى، مرة
الشامل االجتماعي التحول بني ترتاوح التي الثورية، والنتائج األهداف من طيف وضع
حني من القرص». «ثورة عليه يطلق ما وهو الحاكم، الديكتاتور أو الجنرال تغيري إىل
يرتبط للمفهوم الشائع املعنى لكن — «انقالبات» — أعىل من ثورات هناك تكون آلخر
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العام املقبول التعريف يتمثَّل ربما القائمة. السلطة بنية خارج من السيايس بالعمل
تغيري إلحداث القائم، النظام قبضة من السياسية السلطة انتزاع «محاولة يف للثورة

جذري.» واجتماعي سيايس

العرصاألول اإلرهاب: من عرصان

القرن أواخر يف ومتماسكة متسقة كاسرتاتيجية الغاية هذه إىل يرمي الذي اإلرهاب ظهر
الناحية من جديًدا كان اإلرهاب من النوع هذا أن إدراك علينا يجب عرش. التاسع
تُمارس كانت كما السيايس االغتيال عمليات عن أساسية بصورة مختلفة ظاهرة النوعية؛
جديدة، أساليب أو تكنولوجيا ظهور إىل ذلك يرجع وال التاريخ؛ عرب مستمرة بصورة
وألهمية وللمجتمع، لدورهم مختلفة نظرة لديهم كانت املحدثني اإلرهابيني أن إىل بل
العرص عىل رئيسيٍّا مؤًرشا الفردي» «الرتويع مفهوم يعترب أعمال. من به يقومون ما
كانت كما االزدراء، بهدف تستخدم التسمية هذه كانت األمر، حقيقة يف للعنف. الحديث
ممارسته ذروة من فرتة بعد العرشين، القرن أوائل يف الرتويع من النوع بهذا تُلصق
«النزعة الفردية، رفضوا بل ذاته حد يف العنف يرفضوا لم الذين البالشفة، قبل من
كان وقد القيرصية. روسيا يف االشرتاكي للثوري اإلرهابية االسرتاتيجية يف االختيارية»
الرتويع؛ مصطلح استخدام يف غريبة بصورة واضحني غري أنفسهما وإنجلز ماركس
خلد يف يدور كان ما يبدو ما عىل وهو عامة، بصورة العنف أو بالقوة يدمجانه فكانا
«معاناة زمن الختصار الوحيدة الطريقة هو الثوري» «اإلرهاب إن قال عندما ماركس
ووضع حرًصا، أكثر كان فقد لينني، أما الجديد.» املجتمع ميالد وآالم القديم املجتمع
الجماعي. العمل مواجهة يف وحيًدا» «رصاًعا باعتباره لإلرهاب لالهتمام مثريًا تعريًفا
األعمال هذه ألن نظًرا معنى؛ ذات وغري تافهة بأنها اإلرهابية الحمالت لينني وسم وقد

الشعب.» بجماهري مرتبطة «غري كانت للعنف الفردية
التي الظاهرة جوهر عىل الضوء تسلط — عدائها من الرغم عىل — الرؤية هذه
العدميني وكذلك والنقابيني، والشعبويني لالسلطويني املتوازية األنشطة عرب تطورت
كانوا منفردة، بصورة هؤالء بعض ترصف من الرغم عىل لينني. شباب فرتة أثناء
تشكيل إعادة حول كبرية أفكاًرا تمتلك الحجم صغرية مجموعات يمثلون قطًعا جميًعا
يف كثريًا يدققوا لم التاريخ. مسار تغيري األفراد بإمكان أن يؤمنون كانوا لقد املجتمع.
فوليا» «نارودنايا يف املسلح للعمل الرئييس املنظر أن من الرغم عىل «ترويع»، مصطلح
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تعبري أنها أساس عىل اإلرهابية» «الحرب عبارة قبل موروزوف، نيكوالي الشعب) (إرادة
«نشاط عن ١٨٧٩ عام يف الثوري االشرتاكي الحزب برنامج تحدث الناس. يستخدمه
أو أكثر بعضها كان كثرية، أخرى بديلة مصطلحات استخدمت لكن وإرهابي». مدمر
الجديدة» الحزبية «الحرب مصطلح استخدام موروزوف أيد صياغته: يف تهذيبًا أقل
يف نابليون)، ضد ١٨١٢ عام يف العظيم الوطني الكفاح أصداء يردد مصطلح (وهو
االشرتاكيون واستخدم بالفعل»، «للدعاية املدهشة الصياغة الالسلطويون تبنى حني
«الفعل تعبري النقابيون واستخدم املسلح»، «العمل تعبري بيلسودسكي أتباع البولنديون

الفردية». «االستعادة أو املبارش»،
لالسلطويني اإليطايل االتحاد طرحها فكرة وهي — بالفعل الدعاية فكرة تعترب
املنطق جالء يف تظهر ألنها نظًرا منها؛ ننطلق جيدة نقطة — ١٨٧٦ عام يف الدوليني
دعم إىل «يهدف كان الذي التمردي»، «العمل كان اإلرهابية. األعمال من كثري يف الكامن
وسائل «أكثر اإليطاليون)، الالسلطويني أشار (مثلما الفعل»، خالل من االشرتاكية مبادئ
هنا وتربز االجتماعية.» الطبقات أعمق اخرتاق عىل قدرة الوسائل وأكثر فعالية الدعاية
التي املؤسسات إىل بالنسبة للغاية مغٍر مفهوم وهو الوسائل؛ اقتصاد فكرة املقام هذا يف
عىل التقليدية. التواصل وسائل استخدامها دون يحول ما املالية املوارد شح من تعاني
أوروبا يف عرش التاسع القرن يف والكتابة القراءة عىل القدرة مستوى فرض حال، أي
بروس بول الفرنيس الالسلطوي أشار مثلما التقليدية، الدعاية أساليب عىل صارمة قيوًدا
«للجماهري توضح أن يمكن بالفعل الدعاية إن قال عندما ،(١٨٧٧) التالية السنة يف
وتجعلها باملمارسة، االشرتاكية وتعلمها القراءة، عىل القادرة غري … والخاملة املتعبة

ومتماسكة.» وملموسة مرئية
ال التمرد كانت العنيفة الدعاية يف األصلية ماالتيستا إريكو أداة أن من الرغم عىل
عرب أخرى أماكن ويف إيطاليا يف املتمردين ملحاوالت املتكررة الفشل حاالت كانت اإلرهاب،
أن يمكن كيف سألنا إذا اإلرهاب. اتجاه يف بوضوح تشري عرش التاسع القرن سنوات
الالسلطويني أكثر — كروبوتكني بطرس األمري رأى االشرتاكية، والتدمري املوت «يعلِّم»
لديه أن — وإنسانية عقالنية واإلنسانية) بالعقل يتميزون أناس عادة هم (الذين الروس
الجديدة الفكرة «تترسب» أن إىل العام» االنتباه تجذب التي «األعمال أدت مقنًعا. تفسريًا
آالف من أكثر دعاية قليلة أيام غضون «يف واحد عمل يصنع قد الناس.» عقول «إىل

أنه: كما املنشورات»،
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ثم … الشجاعة عىل ويحفز الثورة؛ روح الفعل هذا يوقظ يشء، كل قبل
مفرتض هو كما قويٍّا ليس القائم النظام أن الواضح من يصبح ما رسعان

… يظنون كانوا كما مخيًفا ليس الوحش أن الناس فيدرك … عادة

لردود النظام اتخاذ مع ينتفي ولن سيَقوى األثر هذا أن يؤمن كروبوتكني كان
وجماعية، فردية جديدة، تمرد أعمال عن «سيسفر ما وهو متوحشة»، «قمعية أفعال
بشدة ينتقد كروبوتكني كان نفسه، الوقت يف البطولة.» مرتبة إىل باملتمردين تدفع
يمكن ال التاريخ من قرون عىل قائمة «بنية أن من محذًرا العشوائي، الفردي الرتويع

املتفجرات.» من قليلة كيلوجرامات خالل من تدمريها
اإلرهاب منطق يف الرئيسية األفكار خيوط مالحظة يمكن التحفظ، هذا من الرغم عىل
فحسب، االنتباه جذب عىل العنيف العمل قوة تعمل ال أوًال: كروبوتكني؛ تحليل يف الثوري
— «الشعب» قبول درجة ثانيًا: التعقيد. غاية يف سياسية رسالة إيصال عىل أيًضا بل
«زوال بمجرد سيتسارع الثوري وعيهم أن وافرتاض للرسالة، — العمال أو الجماهري
وردود االستفزازات من متوالية سلسلة حدوث حتمية وأخريًا: أعينهم». عىل من الغشاوة
ضد للعمل الجماهري تعبئة النهاية يف ثم الجماهري، تطرف إىل ستؤدي التي الفعل،
من عدد فرض إىل وأدى والشعبويني، الالسلطويني من كلٌّ املنطق هذا تبنى الحكومة.
الثوريني عىل كان الرشعية، من الدولة لتجريد اإلرهابيني. سلوك عىل الصارمة الرشوط
الثوريني عىل يجب وإقناعه، الشعب والجتذاب رشعية. الشعب يراها التي األهداف انتقاء
تكون (ربما كروبوتكني. إليها أشار التي «البطولة» أي األخالق؛ درجات أعىل إظهار
تحت الثورة مجريات سيضع اإلرهابي العمل إن إذ أيًضا؛ هنا النخبوية من ملحة هناك

املتعلمة.) األقلية سيطرة
عمليات خالل من ،١٨٧٩ عام يف الشعبويون عنه أعلن مثلما اإلرهابي، النشاط بدأ
األشخاصرضًرا أكثر «تدمري شكلني: هذه االستهداف عمليات اتخذت حذرة. استهداف
الحزب «حماية وأيًضا الرسميني»، والعنف بالقانون االلتزام عدم ومعاقبة الحكومة، يف
لدى الثورية الروح وحث الحكومة هيبة «كرس يف يتمثل الهدف وكان الجواسيس.» من
املهارات امتالك كان بينما الحرب.» عىل ومعتاد مناسب كيان تشكيل وأخريًا الشعب،
النهائي الهدف لتحقيق ا مهمٍّ التفجري شديدة املواد مع التعامل عىل والقدرة العسكرية
األفراد للثوريني األخالقية للصفات تالية مرتبة يف يأتي ذلك كل كان الثوري، للرصاع
األخالق» ومهام االجتماعية «الثورة مقاله يف الفروف بيرت يرشح الشعبويني. مخيلة يف
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وتكريس بالحيوية يتسمون أشخاص إىل «نحتاج التايل: النحو عىل املسألة (١٨٨٤)
«… شهداء إىل نحتاج إننا يشء. بكل للتضحية يشء، بكل للرهان ومستعدين النفس،
األخالقي املوقف تعريض يف حق أي يمتلكون «ال العنف إىل يلجئون من ألن نظًرا
رضورة توجد ال دماء أي إراقة األحوال من حال بأي يجب ال للخطر، االشرتاكي للرصاع
بديهية مسألة — ورضورته بل — املسلح العمل تربير بدا الفروف. يرص كما إلراقتها»،
القبض أُلقي الذي — للينني) األكرب (األخ أوليانوف ألكسندر رشح القيرصية. روسيا يف
لها املخطط الثالث ألكسندر القيرص اغتيال عملية يف الشرتاكه ١٨٨٧ عام يف وأُعدم عليه
— فوليا» «نارودنايا ملنظمة التابع اإلرهابي الفصيل وهي متطرفة؛ جماعة طريق عن
إذا أمي، يا أفعل أن عساني «ماذا قائًال: كبري باحرتام تتمتع التي املكلومة لوالدته األمر

أخرى؟» طريقة هناك تكن لم
االشرتاكي للحزب القتالية املنظمة يف متمثًال — اإلرهابيني من التايل الجيل تمسك
عميل يديرها كان املنظمة أن اتضح أنه من الرغم (عىل امُلثل. بهذه — الثوري
إىل بالنسبة إنه جرشوني جريجوري قال للحزب.) املؤسف األمر وهو للحكومة، مزدوج
ذلك جراء يصري النظام لجرائم معارضته عن يعربِّ ال شخص «أي الثوريني االشرتاكيني
العشوائي. الرتويع ملمارسة ميثاق بمنزلة ذلك يجعل لم لكنه الجرائم.» هذه يف رشيًكا
من انتقامية أعمال مجرد باعتبارها إليها النظر يجب الهجمات أن عىل جرشوني أرص
األخالق يخرق ال الذي فقط الثوري «الحزب الحقيقية؛ تطلعاتهم عن تعبريًا الشعب، قبل
الذي املدهش التعبري هو ذلك من أهمية األكثر لعل الحياة.» قوة عىل ينطوي الثورية
يمر «ال العالم: تحويل عىل قدرتهم يف األسايس اإلرهابيني اعتقاد عىل جرشوني أسبغه
إن حيث الكون؛ قوانني من جديًدا قانونًا يكتشف الذي العالم سوى مشابه بشعور
يقاوم الذي السجني يف التفكري وعند الكون.» سيد إىل عبد من التحول منه يمكنه ذلك
الكون هذا يف يشء كل السجني هذا يُخِضع «ألم جرشوني: يتساءل التعذيب، أنواع أسوأ
ال األخالقية، االستقامة خالل من إال االنتصار اشرتاكي حزب أي يستطيع «ال لروحه؟»

الجسدية.» الهيمنة خالل من
قاتل — كالياييف إيفان هو الصارم األخالقي املوقف هذا عىل األبرز املثال كان
عائلة رأى عندما بحوزته كانت التي القنبلة إلقاء رفض الذي — سريجي األكرب الدوق
محاولة يف قتله يف نجاحه من الرغم (عىل يستقلها كان التي العربة يف برفقته األمري
مدة آمنوا الذين الثوريني لهؤالء الهادي النجم بمنزلة االغتيال ظل الحقة). انتحارية
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القيرص موت بأن — الثاني ألكسندر القيرص قتلة أحد ذلك إىل أشار مثلما — كامل جيل
عليه تُطلق الذي للنظام قاصمة رضبة سيوجه … األخرية القاصمة «الرضبة سيكون

طغيانًا.» نحن عليه نُطلق فيما مطلقة» «َمَلكية الخبيثة النفوس بعض
َخَلف إذ خاطئًا؛ منطًقا كان املركز» يف «للرضبة األصيل املنطق أن اتضح تدريجيٍّا،
جهاز رئيس منصب لتويل املرشحني َمعني وبدا آخر، قيرص اغتياله يتم قيرص كل
أن من الرغم عىل عليهم. الهجمات تكرار عن النظر بغض ينضب، ال وكأنه الرشطة
للدولة، الرسمية االتصال خطوط الضعفيف مواطن اصطياد عن يتوقفوا لم الالسلطويني
تحديًدا اإلرهابية؛ بالهجمات تأثًرا األقل هي قمعية الدول أكثر أن املؤسفة الحقيقة بدت
الديمقراطية، األنظمة أما السيايس. املستوى عىل بال ذا أمًرا يكن لم العام الرأي ألن
من استبعدوها املبادئ أصحاب اإلرهابيني أن إال اإلرهابية، بالعمليات تأثًرا أكثر فكانت
املنظِّر عربَّ ،١٩٠٩ عام يف الثوري االشرتاكي للحزب الخامس املؤتمر يف أهدافهم. قائمة
فإن يسيطر، أن للروتني نسمح أن يجب «ال أنه من قلقه عن ترشنوف للحزب الرئييس
لترشنوف، ووفًقا الحرب.» أشكال من شكل العسكري، القتال أشكال من شكل الرتويع
يف لذا الهزيمة؛ إىل نفسها العسكرية أساليبها تقادمت التي الدول تُعرِّض الحرب يف
يظل أن للرتويع مقدًرا كان إذا الحديثة» األساليب نتقن أن «يجب الداخلية الحرب حالة
تواصلت التي الذات، خداع عملية أصل يكمن وهنا للكلمة.» الحقيقي باملعنى «ترويًعا
الفشل تداعيات الثوريون اإلرهابيون بها أخفى التي العملية وهي التايل، القرن مدار عىل

تدمريًا. أكثر جديدة تكنولوجيا توفر احتماالت إىل املستمر اللجوء طريق عن
كان القرن، بدايات يف الغربي العالم اجتاح الذي الالسلطوي الرتويع موجة وسط
عملية عىل قيود وضع عن التخيل يف تتمثل التعويضية اآلليات إحدى أن بالفعل جليٍّا
والدول الديكتاتورية الدول بني التمييز كان لالسلطويني، بالنسبة األهداف. اختيار
عىل سريهم يف نفسها. الدولة هو اإلنسان حرية عدو فإن وهميٍّا؛ الليربالية-الديمقراطية
موست يوهانز املنفي األملاني الالسلطوي طرحه الذي الالسلطوي» «االنتقام مذهب نهج
عرش، التاسع القرن ثمانينيات خالل نيويورك يف ثم لندن يف «فرايهايت» صحيفته يف
ممثيل وهاجموا الطغيان حول الروسية األفكار عن فشيئًا شيئًا الالسلطويون ابتعد
الفرنيس، النواب مجلس عىل قنبلة فيالنت أوجست ألقى ،١٨٩٣ عام يف الليربالية. الدول
الفرنيس العام الرأي أصبح بنما، فضيحة بعد (ربما «فاسد» بأنه فيالنت أدانه الذي
صار أهدافه، من أي قتل يف فيالنت فشل من الرغم عىل فيالنت. مع لالتفاق يميل
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بدون القتل عمليات انتشار صار لكن قط».) يقتل أو يرسق «لم السلطويٍّا شهيًدا فيالنت
املنفيني أحد قبل من كارنو سادي الفرنسية الجمهورية رئيس اغتيل عدمية. أكثر تمييز
أحد اغتال ،١٩٠١ عام ويف .١٨٩٤ عام يف كارسيو سانتو وهو اإليطاليني الالسلطويني
الالسلطوي اإلرهاب كان وبالفعل ماكينيل. األمريكية املتحدة الواليات رئيس البولنديني
موست دعوة وجدت فقد أخرى: أماكن يف نشًطا كان ما قدر املتحدة الواليات يف نشًطا
اإلجراءات مواجهة يف أنفسهم لتنظيم العمال رصاع يف واسعة استجابة القتلة» «لقتل

العمل. أرباب قبل من إرضاباتهم إلنهاء املتوحشة
ُفجر ،١٨٩٣ عام يف تمييز. بدون عشوائية أهداف اختيار عملية استمرت لكن
وقد الجمهور. من شخًصا عرشين مقتل عن أسفر ما وهو برشلونة يف ليسيو مرسح
الطبقة أبناء بني األقل عىل — أبرياء.» يوجد «ال ذلك: وراء األسايس املنطق صيغ
عىل قنبلة إلقاء بعد هنري إميل الفرنيس الالسلطوي يد عىل التايل العام يف — الربجوازية
لوتييه ليون-جول الشاب األحذية صانع قال نفسه، الوقت يف باريس. يف املقاهي أحد
باإلضافة يصادفني.» برجوازي شخص أول أصبت ما إذا بريئًا شخًصا بسوء أمس «لن
هناك «هل قائًال: ١٩٠٧ عام يف مرة ذات خطابيٍّا سؤاًال رويس السلطوي تساءل ذلك، إىل

الربجوازيني؟» بني من القنبلة عليه ألقي من يف فارق أي

العرصالثاني اإلرهاب: من عرصان

اإلرهاب صار فجأة جانب، كل من بالعالم يحيط اإلرهاب أن خالله بدا جيل مرور بعد
االشرتاكي للحزب اإلرهابية العمليات عدد إجمايل (انخفض الزمن. عليها عفا ظاهرة
١٩٠٥ من الفرتة خالل و٦٢ و٧٨ ٥١ من — املثال سبيل عىل — روسيا يف الثوري
إىل ١٩٠٨ من الفرتة يف واحدة إرهابية وعملية وعمليتني عمليات، ثالث إىل ١٩٠٧ إىل
عملية وهو أال — األول اإلرهاب عرص ذروة يمثل الذي الحادث أسفر وقد (.١٩١٠
الحرب اشتعال عن — التايل) الفصل يف تفصيًال سنناقشها (التي رساييفو يف االغتيال
جيمس أن يبدو املثال، سبيل عىل السيايس. العمل هامش إىل جانبًا باإلرهاب دفعت التي
يف قتالية منظمة أنشأ الذي األيرلنديني، الثوريني بني الوحيد االشرتاكي وهو — كونويل
إرهابية. اسرتاتيجية تبني يف قط يفكر لم — األيرلندي) املواطن (جيش ١٩١٣ عام
إعجابًا فيها أبدى التي الشوارع» «معارك حول قتالية نزعة بها مقاالت كونويل كتب
املتاريس» «ثورات أيام رئيسية بصورة تستحرض كانت لكنها الحديثة، بالتكنولوجيا
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قدرة استنزف قد األوىل العاملية الحرب نزيف أن يبدو عرش. التاسع القرن يف الشعبية
الالسلطوية، انحسار أدى ذلك، إىل باإلضافة بالصدمة. الشعور عىل الغربي املجتمع
العمل نموذج رسم إعادة إىل الثوري، االشرتاكي الحزب محل روسيا يف البالشفة وحلول
تونج تيس ماو عنها عربَّ كما املمتدة» «الحرب عقيدة يف صوره بأقوى ذلك تمثَّل الثوري.
حال بأي نظريٍّا — دور ثمة يكن لم العرشين. القرن ثالثينيات يف الصني يف بوضوح

هذه. املنهجية الجماعية التعبئة فكرة إطار يف لإلرهاب — األحوال من
املتفرقة اإلرهابية الحمالت بعض عن فبعيًدا مستبعد. أمر اإلرهاب إحياء أن وبدا
وخمسينيات ثالثينيات نهاية يف األيرلندي الجمهوري الجيش حمالت مثل والعشوائية،
الحركات إطار يف استُوعب مستقلة اسرتاتيجية باعتباره اإلرهاب فإن العرشين، القرن
قومية. تعبوية حركات كانت — الرسمي النظري وصفها كان أيما — التي األكرب الثورية
ولم قومية، معارك تخوض الثانية العاملية الحرب خالل املقاومة حركات معظم كانت
باإلرهابيني. املقاومة مقاتيل يصفون ممن — األملان بخالف — القليلني سوى هناك يكن
فقط «اإلرهاب» كلمة ظهرت الحرب، بنهاية صدرت الحزبية لألساليب بارزة دراسة (يف
الثورية الحركات انترشت الحرب، بعد املقاومة.) مناهضة يف األملانية لألساليب كوصف
جيش فشل املثال، سبيل عىل قومية. األحيان من كثري يف أسسها ظلت لكن املاركسية،
باإلرهابيني الربيطانية السلطات قبل من أعضاؤه ُوصف الذي — املاليو شعب تحرير
املاليو. يف املهمشة الصينية األقلية نطاق خارج الثورية جاذبيته بسط يف — الشيوعيني
التضامن روح بناء تستطع لم قطًعا، شيوعية كانت الجيش قيادة أن من الرغم عىل
املاركسية. الثورية النظرية تشرتطها كانت التي املختلفة العرقية املجموعات بني الطبقية
أرعب الذي «الشيوعية» خطر كان — الحرب بعد ما عالم يف الحال هو مثلما — هنا
حراك يف تقريبًا بالكامل يكمن — األساس من له وجود ثمة كان إذا — كثريًا األول العالم

ألفكارها. الجماعي القبول يف ال نفسها، الشيوعية األحزاب ونظام
العالقات حدود تجاوز هائل أثر الثورية الحروب هذه من الثنني كان حال، أي عىل
التي فيتنام، يف وأطولها الحروب هذه أوىل كانت املعتادة. الثنائية اإلمربيالية املشرتكة
ستينيات حتى الثانية العاملية الحرب يف األخرية الشهور من فيها االستقالل حرب امتدت
السياسية املعارضة يف درامي صعود إىل الحرب هذه أدت ذلك، أثناء العرشين. القرن
الحرب كانت الثالث. العالم يف الرصاعات وبني جديد ثوري جيل بني واصلة الغرب، يف
التي بالحكومة اإلطاحة يف الثوريني من صغرية مجموعة نجحت حيث كوبا، يف الثانية
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مدهشة بصورة رسيعة عصابات حرب حملة خالل من املتحدة، الواليات عليها تسيطر
١٩٥٨ عامي بني الريفية املناطق يف املمتدة») «للحرب الزمني ماو بمعيار (مقارنة
كارثة من للتعايف البطيء الفلسطينيني العرب رصاع وهو — ثالث رصاع لعب و١٩٦١.
نقطة كانت هنا اإلرهاب: ميالد إعادة يف رئيسيٍّا دوًرا — اتجاهها وعكس ١٩٤٨ عام
بأرسها فلسطني جعلت التي ،١٩٦٧ عام حرب وهي أال الثانية؛ «الكارثة» هي التحول

اإلرسائيلية. السيطرة تحت
بال كان والكوبية، الفيتنامية الحربني يف ا مهمٍّ عنًرصا كان اإلرهاب أن من الرغم عىل
للقضاء وممنهجة وحشية حملة يف العصابات. حرب ملنطق أهميته يف ثانويٍّا عامًال شك
عن فضًال القرى، أعيان من املئات ِمنه فيت حركة اغتالت للتعاون، محاولة أي عىل
بلغ ربما إجماًال، إليها). معلومات أعطى (أو الفرنسية السلطات مع تعاون شخص أي
شخص ألف ٢٠ من يقرب ما كونج فيت ووريثتها ِمنه، فيت حركة قتلتهم من عدد
صغر من الرغم عىل — املتمردة كاسرتو جماعة «أعدمت» جانبها، من النحو. هذا عىل
أطلق ما وهو — بأمرهم املشكوك الواشني — ِمنه فيت حركة بقوات مقارنة حجمها
من الجانب هذا يربز لم لكن بقائها. لضمان — الثورية» «العدالة جيفارا تيش عليه
التي السعيدة الفرتة خالل جيفارا تيش نرشه الذي القصري الكتيب يف الكوبية التجربة
،(١٩٦١) العصابات» «حرب عنوان يحمل والذي السلطة، عىل كاسرتو استيالء تلت
استحوذ وقد العرشين. القرن يف إلهاًما الثورية املنشورات أكثر األرجح عىل يُعد ما وهو
تمردية» ارتكاز «نقطة تشكيل يستطيعون املخلصني املقاتلني أن عىل جيفارا إرصار
يف الشكوك املبدأ هذا أثار وقد بأكمله. جيل انتباه عىل ثورية، حالة صناعة تستطيع
(الذي دوبريه ريجيس أكثر فكرية بصورة أوضحها نقطة وهي — التقليدية املاركسية
يف «ثورة بعنوان شهرة يقل ال الذي كتابه يف هافانا) يف جامعيٍّا أستاذًا يعمل آنذاك كان
ما (بكل الشيوعية القديمة األحزاب الفور عىل هدد أنه عن فضًال — (١٩٦٧) الثورة؟»

وتأثريها. أهميتها بتضاؤل معاٍن) من الكلمة تحمل

الالتينية األمريكية الصلة

جلية اإلرهاب إىل والعودة الثورة حول جيفارا-دوبريه نظرية بني الصلة تبدو ال ربما
الثوري النموذج صدى تردد مع طبيعية، بصورة جاءت التالية الخطوة لكن تماًما.
الذات ابتكار إعادة نموذج يف يتمثل األمثلة أبرز أحد لعل الالتينية. أمريكا عرب الكوبي
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١٩٦٧ عام حتى الحزب يف بارز عضو وهو ماريجيال، كارلوس الربازييل الشيوعي للزعيم
تقريبًا نفسه الوقت يف هافانا، يف الالتينية أمريكا تضامن منظمة مؤتمر إىل ذهب عندما
الفرتة يف بوليفيا. يف الريفية املناطق يف الفاشلة التمرد حملة أثناء جيفارا فيه ُقتل الذي
قتال أثناء ووفاته ١٩٦٨ عام أوائل يف الثوري الشيوعي الحزب تأسيس بني القصرية
«حرب آخر، ملهًما مفهوًما ماريجيال تبنى ،١٩٦٩ نوفمرب يف الربازيلية الرشطة مع مسلح
وهو جيني، أبراهام لدى نشأ أنه يبدو نفسه املفهوم أن من الرغم (عىل املدن». عصابات
عام يف املدن» عصابات حرب «اسرتاتيجية كتاب ألَّف أوروجواي يف منفيٍّا كان إسباني
١٩٦٩ يونيو يف ملاريجيال املدن» عصابات حرب يف املصغر «الدليل نرش أدى (.١٩٦٦
أخرى مرة الثوري االهتمام تحويل إىل — الجماهري من أكرب نطاق إىل وصل والذي —

الكالسيكية. املاركسية مبادئ يف عما تماًما مختلفة بصورة ذلك كان وإن املدن، إىل
الديكتاتورية يعارض من «كل تقول: التي — الدليل يف االفتتاحية الجملة تحدد
نربة — صغريًا.» كان مهما ما، بعمل القيام يستطيع يحاربها أن ويريد العسكرية
بصورة اختصاره من الرغم (عىل اإلرهاب لقضية تناوله يعكس كما العملية؛ الكتاب
١٤ ضمن واحًدا باعتباره اإلرهاب البداية يف ماريجيال ذكر فيه. االنتهازية الروح مذهلة)
الهجوم» يف القنابل استخدام باإلرهاب «أعني — له ضيًقا تعريًفا ووضع عمل»، «أسلوب
تتميز أن («يجب الشعب. ملصلحة الغذاء مخزون نهب لذكر انتقل ما رسعان ثم —
للتكيُّف.») الدائم باستعدادها الثوري اإلرهابي العمل إطار يف املسلحة العصابات حرب
يمكننا لن وحده «اإلرهاب أن ماريجيال بنيَّ العصابات»، حروب «تكتيكات حول مقال يف
السالح «يتمثل السلطات». وإحباط «إرباك إىل يؤدي أن يمكن لكن بالسلطة»، الفوز من
أكثر إرهابيون هناك كان كلما … البقاء تضمن التي املبادرة يف الثوري لإلرهاب األهم
أن عىل أرص لكنه «… وتوترها خوفها وزاد أكثر، العسكرية القوة أنهكت إخالًصا،
صورة بأي إزعاجهم أو إرباكهم أو العاديني، الناس قتل تستهدف «ال اإلرهابية األعمال
عليها ينطوي التي األخالقية للمشكالت مدرك غري ماريجيال يكن لم بالطبع الصور.» من
يشء بأي القيام عدم من أفضل خاطئ نحو عىل «الترصف أن عىل أرص لكنه ذلك، كل
األخالقي السمو فقط هو النهائي الضمان يكون ربما األخطاء.» ارتكاب خشية بسبب
قضية عن «يدافع أنه حقيقة بفضل وذلك العصابات، حرب يف املشارك الواحد للفرد

الشعب.» قضية عادلة،
بعيدة مسألة يعترب العشوائي الرتويع استخدام إىل اللجوء كان الحالة، هذه يف حتى
يف — املدن إىل العصابات بحروب لالنتقال األوىل الجادة الجهود احتفظت ما. حد إىل
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يف العصابات لحروب األسايس باملنطق — ١٩٦٧ إىل ١٩٦٣ من وجواتيماال فنزويال
الفنزويلية املسلحة القوات شكلتها التي التكتيكية القتال وحدات فكانت الريفية. املناطق
خدمات عن (فضًال مقاتل مائة من تتألف ١٩٦٣؛ عام يف حديثًا املتحدة الوطني للتحرير
تصادم». «وحدات إىل مرونة أكثر بصورة مقسمة القوات هذه كانت وإن األخرى)، الدعم
الشعبي الدعم تأمني يف تنجح لم لكنها وجيزة، لفرتة محررة» «مناطق القوات هذه أقامت
عائالت يف أعضاء جميًعا وهم — الرشطة رجال اغتيال سياسة تمخضت وقد بل لنفسها؛
كما عكيس، أثر عن انتهجتها التي — العاملة الطبقة إىل تنتمي كاراكاس بمدينة كبرية
القوات مضت جواتيماال، يف .١٩٦٤ عام انتخابات يف ثقيلة بهزيمة التحرير جبهة منيت
وتورسيوس سوسا يون يقودها كان التي — تروتسكي بقوات األشبه املسلحة املتمردة
إذ — بالفعل الدعاية من بدًال املسلح التعليم عليه يُطلق أن يمكن فيما قدًما — ليما
العاصمة يف أما االشرتاكية. األفكار حول دروًسا وتُلقي القرى تحتل القوات هذه كانت
ثم واغتيال، اختطاف عمليات من رئيسية بصورة تتألف حملتها كانت سيتي، جواتيماال
لجان من اإلرهاب مكافحة وجماعات األمن قوات مع عقيمة انتقام عمليات إىل انحدرت

األهلية. األمن
فيما ظهرت بأرسها الالتينية أمريكا يف املدن عصابات حرب حمالت أبرز لعل
(التي أوروجواي املتحدة؛ الواليات جنوب — رسميٍّا — ديمقراطية الدول أكثر كانت
املعيشة مستويات أعىل بأحد تتمتع كانت التي أمريكا»)، «سويرسا باسم تُعرف كانت
ستينيات خالل طويلة اقتصادية بأزمة تمر أوروجواي كانت لكن الالتينية. أمريكا يف
حركة انتهجت وقد التضخم. معدالت وارتفاع الصادرات انخفاض مع العرشين، القرن
بدأت صغرية. بدايات من االنطالق يف الجيفاري النموذج اشرتاكيون يقودها التي التمرد
الهندي القائد باسم تيمنًا توباماروس حركة باسم املعروفة — الوطنية التحرير حركة
بغارة ١٩٦٣ عام يف عملياتها تنفيذ يف — (١٧٨١ عام (تويف أمارو توباك األخري املستقل
نظرية ودراسة خاليا من تتألف منظمة إلنشاء اإلعداد يف عاًما قضت ثم للصيد، ناد عىل
الحصول تستهدف كانت التي العمليات من مجموعة الحركة أطلقت ذلك، بعد جيني.
الغذاء توزيع وعمليات الثورية األمالك» «مصادرة عمليات سيما ال الشعبي، الدعم عىل
باندو مدينة احتالل مع ذروتها الحملة هذه بلغت املجاعة». «مغوار يتوالها كان التي
التي ،١٩٦٩ أكتوبر يف مونتيفيديو) مدينة خارج كيلومرتًا ٢٥ مسافة عىل تقع (التي
لوفاته. الثانية الذكرى يف جيفارا» إىل و«تحية الحركة لجهود رائعة دعاية بمنزلة كانت
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اختطاف عمليات من سلسلة — النهاية يف إشكالية األكثر وربما — إبهاًرا األقل كان ربما
جذب إىل تهدف كانت التي العمليات وهي األمريكيني، األعمال ورجال الدبلوماسيني
جيفري الربيطاني السفري احتجزت الحركة أن (مع األمريكية اإلمربيالية إىل االنتباه

.(١٩٧١ عام يف أشهر ثمانية ملدة جاكسون
الحركة استطاعت إذ الثوري؛ الحلم تعيش توباماروس حركة أن بدا الوقت، ذلك يف
أما الِكرب، بهم استبد («لقد القائم للنظام نقدها يف النطاق واسع الشعبي القبول ضمان
وضمان باندو) مدينة يف باستياء العمال أحد تعبري حد عىل الجحيم»، إىل فليذهب العامل
عام يف أوروجواي رئيس أعلن حتى املنوال هذا عىل الحال استمر لعملياتهم. الدعم
إجراءات اتخاذ إىل الرسيع التحول ذهب ذلك، بعد لكن الداخلية، الحرب حالة ١٩٧٢
بالتأييد — ١٩٧٣ يونيو يف الربملان حل ذلك يف بما — متزايدة بصورة ديكتاتورية
كانوا من نسبة انخفضت ،١٩٧٢ وسبتمرب ١٩٧١ عام بني للحركة. الداعم الشعبي
إىل ٪٥٩ من االجتماعية العدالة لتحقيق تسعى كانت توباماروس حركة أن يعتقدون
ونُفذت الصحافة عىل الرقابة ُفرضت (أيًضا الليربايل الدستور انهيار من الرغم عىل ،٪٤
صحة اكتشف — للمفارقة — الذي الجيش من بضغط محاكمات) إجراء دون اعتقاالت
أماكن يف يحدث و(مثلما الحكومي، بالفساد يتعلق فيما توباماروس حركة مزاعم بعض
«مكافحة يف شدة أكثر أخرى إجراءات نجحت الدولة. إدارة تنظيف إىل اتجه أخرى)
يف — الحركة سمحت أن بعد وذلك ضعًفا؛ أكثر صارت التي املنظمة حل يف اإلرهابني»
إجراءاتها بتخفيف — الجيش مع املبارشة املواجهة إىل االنتقال عىل قدرتها يف ثقتها ظل
ليربالية أقل دولة عن النهاية يف أسفر ما وهو التوسع. لصالح صارمة، كانت التي األمنية

أقل. اجتماعية عدالة وعن
يجُدر املطاف. نهاية يف سلبيٍّا املدن يف العصابات حرب أعمال عىل الحكم كان
املدن، يف العصابات حرب عمليات وتكاليف ملنافع ل متعقِّ شامل بتقييم هنا االستشهاد
الصادر الحرضية» املناطق يف «اإلرهاب كتابه يف بريتون أنطوني العسكري املحلل أجراه

:١٩٧٥ عام يف

الوعي ويزداد العدو، نريان قوة تأثري يختفي والشعب، العدو من أكثر باالقرتاب
التعبري عملية وتصبح املركزيان والسيطرة التحكم فيتحقق للشعب، الثوري
باستخدام واملظاهرات اإلرضابات وعن والعسكرية، السياسية األعمال عن

سهولة. أكثر املسلح، العمل
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العاصمة.) يف املسلح للعمل واإلعالم الحكومة حساسية ازدياد ذلك إىل نضيف (ربما
اآلخر: الجانب عىل

من إنه إذ ذاتها؛ حد يف املدينة حول تتمركز اسرتاتيجية تنجح أن املستبعد من
واملشكالت األمن مشكالت وتصبح ذلك، تحقيق جهود يف االستمرار الصعب
إذا ما حال يف الشعبي الدعم فقدان املحتمل ومن أهمية، أكثر اللوجيستية
أمل بارقة أي وجود دون طويلة لفرتة اإلرهابي وإغاثة إخفاء الناس من ُطلب

والعزيمة. بالصرب تتحىل حكومة هزيمة يف النجاح عىل

من املنظمة وتمويل الرسي، العمل ممارسة يف ذلك عىل التغلب طرق أحد يتمثل
اإلجراءات هذه اتخاذ ماريجيال دعم البنوك. عىل السطو عمليات أي «املصادرات»؛ خالل
الحرضية املناطق يف القتالية» «الجماعات لتدريب تكتيكية تمارين باعتبارها جزئيٍّا،
للعودة الوسيلة تكون أن لها مقدًرا الرسية الجماعات وكانت عليها. والحفاظ ومؤازرتها

العرشين. القرن ستينيات أواخر يف «الغرب» إىل الثوري لإلرهاب الدرامية

خالل ومن الدولة. ضد الرصاع بطبيعة الشعب وعي عىل سيؤثر مسلح رصاع شن بأن نؤمن إننا
أي عن املتحدة الواليات يف األمر هذا صحة تقلُّ وال برضورته. الوعي سيزداد املسلح، الرصاع بدء
ثوريٍّا. عمًال تطور الوعي وزيادة ثوريٍّا؛ وعيًا يولد الثوري العمل إن إذ العالم؛ يف أخرى دولة

ممكنة. مسألة املسلح الرصاع أن ويبني القتال يف دروًسا يقدم فالعمل

(١٩٧٤) الرباري» «نريان أندرجراوند»، «ويذر منظمة

روبرت لتيد بالنسبة يكفي بما واضحة اإلرهاب ظهور عودة كانت ،١٩٧٠ عام منذ
اإلرهاب، حول التقليدية» «الحكمة ليصيغ — التمرد مجال يف رائد محلل وهو — جور
عن (فضًال الغربية املجتمعات يف العاديني واألشخاص املسئولني معظم بني راجت التي
نسبيٍّا الجديدة األشكال أحد اإلرهاب باعتبار قوله)، حد عىل الخرباء، من قليل عدد
أبناء من املغرتب الشباب إليها يلجأ التي خاصة، بصورة والخطرة السيايس للعنف
الفرضيات هذه أن جور بنيَّ العالم. أنحاء يف كبرية بصورة وينترش املتوسطة، الطبقة
اليسار «وهم أن حقيقة يف املفارقة أيًضا جور الحظ خاطئة. — تعميمات باعتبارها —
البيانات أظهرت وقد مشئومة.» سياسية حقيقة أنه عىل الجميع تقبله تحديًدا الثوري
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ستينيات يف السيايس «اإلرهاب لخصائص عامة صورة رسم يف جور استخدمها التي
وفاة حالة و١٦٧ اإلرهابية، الحمالت نتيجة وفاة حالة ٤٤٥٥ وجوَد العرشين»؛ القرن
٢٤٥ أن من الرغم وعىل و١٩٧٠. ١٩٦١ عامي بني املنفصلة، اإلرهاب «حلقات» جراء
من وفاة حالة و٢٦ اإلرهابية الحمالت من الوفيات عدد إجمايل بني من فقط شخًصا
يف ١٩٩٢ عام يف وفاة حالة ١٦٣٠ مقابل يف أوروبا، يف كانت املنفصلة اإلرهاب حلقات
الحوادث إجمايل أن جور وجد ١٩٤٨؛ عام يف الالتينية أمريكا يف و٢٥٨٠ وآسيا، أفريقيا
األنظمة يف منها الديمقراطية السياسية األنظمة يف عدًدا أكثر كانت اإلرهابية والحمالت
بحوايل مقارنة الديمقراطية، الدول يف حملة و٧٢ واقعة ١٠٥ — االستبدادية السياسية
بافرتاض جور أرجعه استنتاج وهو — االستبدادية الدول يف حملة و٢١ واقعة ٢١
شبه املجتمعات يف أكثر بحصانة شعورهم مع أعمالهم تنفيذ بإمكانهم «اإلرهابيني أن
«بصورة كان اإلرهاب أن رأى جور لكن البوليسية.» الدول يف يمكنهم مما أكثر املفتوحة
الحركات ال الصغرية»، األقليات ومطالب مصالح تمثِّل التي الجماعات تكتيك رئيسية

الثورية.
نفسها بريطانيا إن بل مدهشة؛ بصورة منترشة اإلرهابي العمل موجة كانت
٢٧) ما بدرجة الالسلطوي الغاضب» «اللواء تنظيم أعمال من قصرية موجة شهدت
انشغلت بينما و١٩٧١)، ١٩٦٨ عامي بني البنوك عىل السطو عمليات من وعدًدا قنبلة
املجتمع» تفكك «فرض إىل يهدف كان الذي — أندرجراوند ويذر بتنظيم املتحدة الواليات
من الشهرة آفاق إىل وصلت التي — الغامضة التكافيل التحرير جيش ومنظمة —
بنوك أحد لرسقة هريست باتي النرش إمرباطوريات إحدى وريثة وتجنيد خطف خالل
مكان» كل يف املقموعة «األقليات أجل من حربها كانت والتي — فرانسيسكو سان
ظهرت العامة. لدى واستجابة صدى تحقيق يف تفشل جعلها مما املالمح؛ محددة غري
يف املبارش» «الفعل منظمة انطلقت حيث وفرنسا؛ بلجيكا يف أخرى مرة القضايا هذه
والرجال مؤسساته تدمري خالل من املبارش الفعل عرب املجتمع «لتحطيم ١٩٧٩ عام
حاالت أكثر وقعت لكن أوروبا». «أمركة عملية الحًقا استهدفوا ثم يخدمونه»، الذين
عامي بني إرهابي عنف حادثة ١٢٦٩٠ وقعت حيث وإيطاليا؛ أملانيا يف إزعاًجا اإلرهاب
هذه كانت آخرين. ٤٥٢٤ وإصابة شخًصا ٣٦٢ مقتل عن أسفر مما و١٩٨٠؛ ١٩٦٩
تقدًما. املجتمعات أكثر يف حقيقي اجتماعي انهيار حدوث احتمال إىل تشري اإلحصاءات
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الصغرية السياسية التنظيمات إرهاب

الصغرية؛ السياسية التنظيمات عرص أنها لو كما العرشين القرن سبعينيات بدت
الغربية. أوروبا عرب انترشت التي النشطاء من الصغرية املترشذمة املتطرفة الجماعات
اليميني التيارين إىل (تنتمي إرهابية جماعة ٥٩٧ عن يقل ال ما أُحيص إيطاليا، يف
الليربالية املسلمات أكثر لتتحدى بينها من برزت واحدة منظمة أن إال واليساري)،
وهي أال اإلرهابي؛ الدافع مسألة بشدة وتثري بها، اإلطاحة إىل وتسعى رسوًخا الغربية
— للجماعة األوىل العنف أعمال بدأت .١٩٦٩ عام يف تشكلت التي الحمراء األلوية منظمة
العصيان من كنوع للبضائع العاملة الطبقة («مصادرة املسلح السطو عمليات من بدءًا
كانت .١٩٧٠ نوفمرب يف — القنابل باستخدام واملسارح السيارات وتفجري املدني»)
املنظمة وكانت الشيوعية»، أجل «من بتوقيع عملياتها تمهر الحمراء األلوية منظمة
عملية من األوىل اإلرهاصات إىل تشري مستقلة عمالية «منظمة بأنها نفسها تصف
الوسائل اتباع خالل من وأتباعهم العمل أرباب ملحاربة العمال، لطبقة الذاتي التنظيم
يف يشري ذلك كان حال، أي وعىل العاملة.» الطبقة ضد هؤالء يستخدمها التي نفسها
لعبوا الطالب أن ويبدو العاملة، الطبقة مع مبارشة غري عالقة وجود إىل األحوال أفضل
صار الذي اإليطالية الالسلطوية تقليد قدَّم وقد العنيفة. األساليب تبني يف كبريًا دوًرا
أكثر برز الذي الجديد الفايش اإلرهاب مثال عن فضًال — واالحرتام للتقدير محالٍّ آنذاك
التأثري عوامل أوائل من (وكان للمحاكاة. نموذًجا — العرشين القرن ستينيات خالل
عام يف هدفه أخطأ تفجري يف مات الذي فلرتينيليل جانجاكومو الالسلطوي النارش الكربى
لنظام الفعيل االنهيار بسبب التام اإلخفاق مرحلة إىل الطالبي النشاط وصل (.١٩٧٢
طالب) مليون من (أكثر الطالب من ضخمة بأعداد مثقًال كان الذي الجامعي، التعليم
اإليطالية االجتماعية املشكلة األزمة هذه عكست التمويل. يف مزمن نقص من ويعاني
ارتفاع إىل أدى ما وهو املدن، إىل الريف من للسكان مستدام غري نزوح سبَّبها التي األكرب

مخيفة. بصورة البطالة معدالت
أزمة تأثري تحت العرشين القرن سبعينيات خالل الوطنية الثقة أزمة تدهورت
يف إرهابية عملية ٤٦٧ من اإلرهابي العنف تضاعف بينما ،١٩٧٣ عام يف النفط توريد
١٩٧٧ عام يف إرهابية عمليات ١٨٠٦ بعدد مروًرا ،١٩٧٦ عام يف و٦٨٥ ١٩٧٥ عام
وكان التدهور، يف الدولة ورشعية كفاءة استمرت .١٩٧٨ يف إرهابية عملية ٢٧٢٥ إىل
بصورة «كبريًا اإلرهابية الحركة مع املتعاطفني — الطالب خاصة — اإليطاليني عدد
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األبرز اإلرهابية الجماعة باعتبارها الحمراء األلوية منظمة مكانة تأكدت وقد صادمة».
يف قتله ثم الشهرية مورو ألدو اختطاف عملية املنظمة شنت عندما الفرتة، تلك خالل
رئيًسا سيعود كان أنه املؤكد ومن سابق وزراء رئيس وهو — مورو ألدو كان النهاية.
يعتمد كان الذي الهش السيايس للنظام الفقري العمود بمنزلة — أخرى مرة للوزراء
يف مورو برز املسيحي، الديمقراطي الحزب زعماء أحد وباعتباره التحالفات. بناء عىل
املضادة اإلمربيالية «للثورة الروحي» «األب باعتباره الحركة تستخدمها كانت التي اللغة
أي يف مرشوًعا هدًفا مورو كان ثم، ومن املسيحي.» الديمقراطي الحزب ينظمها التي
عملية يف الخمسة حراسه فيها ُقتل (التي االختطاف عملية توقيت تحدد لكن وقت،
عملية كانت أنها عىل يرصون الكثريين جعلت التنفيذ، يف الدقة من درجة عىل كانت
من الوطني الذاتي التقدير مستوى انخفاض تأكيد يمكن أخرى، ناحية من خارجية.
وجود فال مورو؛ حول الكفاءة عن البعد كل البعيدة األمنية الرتتيبات إىل اإلشارة خالل
من عدد محاكمة باقرتاب الثابت) اليومي روتينه عن فضًال للرصاص، مضادة لسيارة
تورينو مدينة اقرتبت املرحلة، هذه يف تورينو. يف عليهم املتحفظ الحمراء األلوية زعماء
(الرشطة و«الكرابينيريي» الرشطة قوات عليها توافدت التي — بييمونتي إقليم عاصمة
الرشطة جهاز رئيس اغتيال من الحمراء األلوية تنظيم منع يف أخفقت لكنها العسكرية)،
سكانها الخوف، يسودها «منطقة صوره: أقوى يف اإلرهابي السيناريو من — السياسية

الحصار.» من حالة ويف الحركة عىل حرفيٍّا قادرين غري
ا حقٍّ املزعج األثَر — ما حد إىل — الدولة وضعف العام االستياء مستوى يفرس
ارتفاع يحتاج تماًما. مختلًفا كان أملانيا يف الوضع لكن إيطاليا، يف اإلرهاب أحدثه الذي
صغريتان منظمتان قادته الذي العرشين، القرن سبعينيات يف العشوائي الرتويع معدالت
األحمر»، الجيش «فصيل اسم عليها أطلق (التي الشيوعية ماينهوف» بادر «عصابة —
يونيو» من الثاني و«حركة الياباني») األحمر الجيش «منظمة احرتام عن كتعبري
متظاهًرا طالبًا فيه الرشطة قتلت الذي اليوم بتاريخ نفسها أسمت (التي الالسلطوية
األساسية الصلة كانت بالطبع الحذر. التفسري من املزيد إىل — إيران) شاه زيارة خالل
وقيعة سبب الذي اإلرث وهو والنازية، للفاشية التاريخي اإلرث يف تتمثل الدولتني بني
املفرطة بالحساسية «يشعرون الشباب وجعل وآبائهم، أملانيا يف الحرب بعد ما جيل بني
األملاني الشباب ثقافة اتجهت ذلك، من بدًال املجتمع.» يف السلطوية البنيات جميع تجاه
كتبها التي الشهرية املذكرات من صفحة كل يف محفوًرا الناتج املزيج وكان أمريكا، نحو
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حركة وتركه املحبوبة قنابله عن تخليه بعد — ١٩٧٥ عام يف (بومي) بومان مايكل
كانت لبومان، بالنسبة .(١٩٧٩) الحب؟» أم «اإلرهاب عنوان تحت — يونيو من الثاني
من للنيل — مراوغتني وحتى بل — ممتعتني طريقتني تمثالن كريشنا وهاري القنابل

النظام.
الرواد والنشطاء املفكرين خالف عىل نموذجيٍّا؟ نمًطا بومان كان مدى أي إىل
رناتو أو — ماهلر هورست إنسلني، جودون ماينهوف، أولريك األحمر: الجيش لفصيل
املتوسطة، الطبقة إىل ينتمي طالبًا بومان يكن لم — الحمراء األلوية منظمة من كورتشو
من» االقرتاب أبًدا يستطع «لم إنه وقال كتب»، «ديدان هؤالء عىل يطلق بومان (كان
أحد وهو ،«١ كيه «كميون ل أيديولوجية األقل املضادة الثقافة ل يفضِّ كان بل عاملهم)،
يف عمله بومان ترك العرشين. القرن ستينيات يف الهيبيز لحركة الكالسيكية التجليات
الحصول أجل من نمارسه الذي الالعقالني النشاط «هذا اليومية، الحياة البتذال ازدراء
تجنيده يجر لم أنه يف أيًضا تقليدي غري بومان كان التقاعد.» سن بلوغ عند معاش عىل
من شخًصا ٨٤٣ عن يقل ال ما أن الدراسات إحدى (حددت أصدقاء. شبكة خالل من
صديق لهم كان حجًما؛ األكرب الحمراء األلوية منظمة صفوف يف مجنًدا ١٢١٤ إجمايل
يقرب ملا وكان املنظمة، يف صديق من أكثر هؤالء أرباع لثالثة كان كما املنظمة، يف واحد

أصدقاء.) سبعة من أكثر نصفهم من
العداء ،١٩٦٨ عام يف الجماعية للخربات ز املحفِّ األثر بقوة تسجل بومان قصة لكن
مثًال (خذ اليمني صحافة — وتضليل — نربة طريق عن اليسار لدى تولد الذي الهائل
اختطفه سابق نازي وهو — شالير هانز-مارتن ر ُصوِّ عندما العارم بومان غضب
من القوي واإللهام بريئة)، ضحية أنه عىل — ١٩٧٧ عام يف وقتله األحمر الجيش فصيل
«توباماروس املعنون الفصل يف األجنبية. العصابات حرب اإلرهابية/جماعات الحركات
زيارة بعد لجماعته الدرامية العسكرة عملية نرى بومان، كتاب من الغربية» برلني
أيًضا بومان ينقل لبنان. يف فلسطني لتحرير الشعبية الجبهة تدريب معسكرات ألحد
باستخدام مبهوًرا بومان صار شهرته، اسم يشري مثلما املسلح. للعمل الخالصة اإلثارة
الحضور دور أهمية إىل الرسية املنظمات هذه حول الدراسات أحدث وأشارت املتفجرات،
مع الحميمة «العالقة هذه كانت اإلرهابية. للجماعة اليومية الحياة يف لألسلحة املستمر
وكثريًا وثيق. برباط ورفاقهم األفراد بني ربطت التي الفريدة السمة من جزءًا األسلحة»
وانفصالهم الجماعة أفراد بني االرتباط وأثر الجماعة، بأهداف األفراد التزام إىل نُظر ما
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التي الحجم، صغرية املنظمات هذه لعمل األساسية اآلليات باعتبارها العادية الحياة عن
أسماء تفضيلهم من الرغم (عىل بريك مفهوم غرار عىل صغرية» «كتائب عمليٍّا صارت
بتنظيم العضو سترين سوزان تتذكر مثلما «كوماندو»). أو «كادر» قبيل من وحدات
العالم برؤى عقولنا مألنا الواقع، بتجاهل … عزلة ويف بمفردنا «كنا أندرجراوند: ويذر
عن عزلتهم جعلت وبينما العالم»، «ضد جماعة يشكِّلون كانوا مًعا، الجديد.» السفيل
أكثر انتقلوا سياسية، نجاحات باعتبارها أعمالهم رؤية باستمرار الصعب من العامة
عادة القمع وكان «الحرب». لغة باستخدام تصوراتهم واضعني العسكري، الحل لقبول
ووفاة مورو، اغتيال حادثة بعد الحال كان مثلما األعضاء، تجنيد عجلة من ع يرسِّ
وبادر ١٩٧٦؛ عام يف ماينهوف وأولريك ماينس أولجر السجن: يف اإلرهابيني «الشهداء»

.١٩٧٧ عام يف وراسبي وإنسلني
واألهداف املتوفرة املحدودة العسكرية الوسائل بني محرية فجوة ذلك كل خلَّف لكن
هو األوروبي» «اإلرهابي أدبيات يف الثابتة الشعارات أحد كان الجماعات. لهذه الطموحة
الفرنسية املبارش الفعل جماعة كانت (مثلما ألهدافك» الهائلة األبعاد أبًدا تردعنَّك «ال
العمل نحو متزايدة بصورة تتجه الجماعات لهذه االستهداف سياسة فكانت تردد).
األسايس املنطق يالءم التحول هذا كان أوًال: مختلفني؛ لسببني والعشوائي التدمريي
من جزءًا كانت العادي للعالم األخالقية القيم أن وهو أال الرسية؛ الجماعات لوجود
إنهم إذ املنافسة؛ حدة من يزيد التحول هذا ثانيًا: عليه. القضاء يجب الذي النظام
توفر وضمان الصدمة، ألثر األكرب بالقيمة للتربير الدعائية القيمة عن يستعيضون عمليٍّا
مماثل تحول أي غياب الدعاية هذه تخفي أن يمكن واسعة. جماهريية إعالمية تغطية
أشار مثلما — الواقعي العالم عن االنفصال يربز قد ذلك، إىل باإلضافة العام؛ الرأي يف
«ال الشباب»: «ثقافة من عنارصأخرى خالل من هابرماس— يورجن األملاني الفيلسوف
كما لها، املميزة والسطحية اللعب طابع اإللكرتونية األجهزة عرب تُنقل التي الثقافة تفقد
الزائف التسلية عالم تصوير يف واملتمثل فيها املتأصل الخطر عىل الثقافة هذه تحتوي

واقًعا.» باعتباره
تعتمد كانت الغربية الثورية اإلرهابية الجماعات أن إىل ذلك من نخلص قد وهكذا،
بل التهميش، أو السيايس األداء ضعف بسبب رئيسية بصورة الخالص اإلرهاب عىل
هذه مثلته الذي الخطر فإن إذن، السيايس املستوى عىل بالذات. اإليمان بسبب وربما
جيفارا أشار مثلما — األوسع الثورية الحركة عن اإلرهاب فصل فعند ضئيًال. الجماعات
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النازية) إس إس قوات يف السابق (والعضو الصناعة رجل شالير هانز-مارتن :1-4 شكل
قادة عن اإلفراج مقابل يف ،١٩٧٧ أبريل يف األحمر الجيش فصيل قبل من اختُِطف الذي
يحملها: التي الالفتة عىل ومكتوب السجن. من إنسلني وجودون بادر أندرياس التنظيم

األحمر.»1 الجيش فصيل «سجني

فصيل فيها تسبب التي التدمري خسائر كانت نفسه. تلقاء من ينهزم فإنه — ودوبريه
ثمانينيات يف الصفر إىل الحركة أنشطة فيه تقلصت الذي الوقت يف األحمر الجيش
حجم ضآلة توحي ما بقدر إحصائيٍّا ضئيلة — املثال سبيل عىل — العرشين القرن
عىل الحمالت لهذه الناحر األثر عن التعبري لإلحصاءات يمكن ال ولكن نفسها. الحركة
هذه أظهرت فقد وغريهما. وإيطاليا، أملانيا يف املدنية الثقة وروح العامة املعنوية الروح
تظل فإنها املوضوعية، الناحية من باملرونة تتمتع املجتمعات كانت مهما أنه الحركات
١٩٧٨ عام يف بونانتي لويجي اإليطايل الصحفي كتب فقد النفسية. الناحية من هشة
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أنفسنا نجد التي القليلة القيِّمة اآلراء أحد لنا يبدو ما املعارصيرضب اإلرهاب «إن يقول:
األفضل.» هو الديمقراطي النظام أن وهو أال معها؛ متفقني جميًعا

هوامش

(1) © Hulton Archive/Getty Images.
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والرتويع القومية

يجب كما حريتهم، بثمار ويصدموا للحراك، ويُدفعوا الرجال، يوَقظ أن يجب
قوية. دفعات يف الضوء ويُسلَّط أعينهم، أمام الحقيقة تسطع أن

األيرلنديني «جماعة تاينن، بي جيه بي
(١٨٩٤) يُقهرون» ال الذين القوميني

الصدمة حجم الصغرية الجماعات إرهاب عىل انصب الذي االهتمام مستوى يعكس
التحليالت فيض شكَّل وقد الجماعات. هذه إرهاب من الغربية املؤسسات تلقتها التي
فكان بعيد. حد إىل مشوًها منظوًرا العرشين القرن ثمانينيات بحلول أُجريت التي
طمس إذ باملالحظة؛ جديًرا مغرتبًا، غربيٍّا شابٍّا باعتباره الفرد، اإلرهابي نموذج استمرار
— الذي اإلرهابي، العمل وراء وتنوًعا عمًقا األكثر الدوافع النموذج لهذا االختزايل األثر
تفسري عملية خالل من إال فهمه يمكن ال — تولوليان كاتشج الثقايف املؤرخ أكد مثلما
عىل املختلفة املجتمعات خاللها من تحافظ التي «الطريقة فهم إىل نحتاج إننا ثقايف.
من مختلفة وأشكال اإلرهاب من مختلفة أشكال إنتاج ثم ومن الجماعية، لذواتها رؤيتها
جانب يف الحديث العرص يف اإلرهابي العمل تصور إطار يعترب أخرى، بعبارة اإلرهابيني.»
من فإن وبالفعل الثقايف. املستوى عىل فريدة تعد قومية وكل قوميٍّا، أو عرقيٍّا منه كبري
اغتيال وهو أال — العرشين القرن أوائل يف شهرة واألكثر الرمزي اإلرهابي العمل ذ نفَّ
يف رساييفو يف النمساوية-املجرية، اإلمرباطورية عرش وريث فرديناند فرانز األرشيدوق
اإلرهابية األعمال من األعظم القسط كان كما رصبي. قومي شخص — ١٩١٤ يونيو
صنع من هنا) املطبقة االنتقائية املعايري وفق أو الحكومية املعايري وفق (سواء الالحقة
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من — أكرب تدمريية قدرة عن ناهيك — أكرب مرونة القومية الحركات أظهرت
أكرب تكون ألن الحركات هذه تميل املترشذمة. الصغرية اليسارية الثورية الجماعات
هذه «قضية» أن من الرغم وعىل الجدد، األعضاء من أكرب أعداد اجتذاب وإىل حجًما
الحلم من للتطبيق قابلية أكثر بالرضورة ليست — األمة توحيد أو تحرير — الجماعات
تحديًدا؛ الحديثة السياسة عىل القومية هيمنت فقد الشامل، االجتماعي للتحول الثوري
وهي — املصري تقرير حق مبدأ يعترب الواقع، (يف دفينة. طبيعية بقوة تتصل ألنها نظًرا
— الثقايف تفردها تحقيق أجل من سياسية سيادة األمم امتالك برضورة القائلة الفكرة
أي قط تستسلم أن يجب ال وهكذا، عرش.) التاسع القرن صنائع من فكرية صنيعة
أو الشيشان، (مثل املوضوعية الناحية من بالفشل عليه محكوم كفاحها أن يبدو أمة
عرقية جماعات بلغت نفسه، الوقت يف الجمهورية). الحركة تعرِّفهم مثلما األيرلنديني
إذ اإلبادة؛ من سامقة مستويات إيالم) تاميل تحرير (نمور التاميل نمور جماعة مثل

عاًما. ٣٣ امتدت التي نشاطهم فرتة خالل شخص ألف ١٠٠ من أكثر ُقتل
واملهمة الفتاكة التجسيدات «أحد قويٍّا؛ نموذًجا — األرمن — تولوليان مثال يقدِّم
يف مهمة حقبة (وهي ١٨٩٠ عام إىل الحديث األرمني اإلرهاب يرجع الدويل». لإلرهاب
الثوري («االتحاد «الطاشناق» نظَّم عندما بأرسها)، أوروبا عرب القومي اإلحياء تاريخ
من كثري غرار عىل — أعمالهم مسار لكن الشعبويني. غرار عىل أنفسهم األرمني»)
يف الرتكية السفارة عىل االستيالء محاولة أشهرها لعل الالحقة؛ األرمنية الجماعات
طويلة، تاريخية ذاكرة شكلته — ١٩٨٣ عام يف األرمني الثوري الجيش قبل من لشبونة
٤٥٠ عام حوايل الفرس ضد فارتان األرمني القائد بني األسطوري الرصاع إىل تعود
مع جنب إىل جنبًا — اندمج لكنه «قوميٍّا»، منه أكثر دينيٍّا دفاًعا ذلك كان فقد ميالدية.
يف الجماعية» و«اإلبادة عرش التاسع القرن تسعينيات مذابح خاصة الالحقة، الرصاعات
قصة أي مستقبلية»؛ تصنيفية-تصورية «رسدية عليه تولوليان أطلق فيما — ١٩١٦ عام
واحًدا. كيانًا واملستقبل املايض فيصري للسياق؛ التاريخية التغريات منها تُحذف شعب
من إلحاًحا أكثر الثقافية الهوية عىل الحفاظ مهمة تعترب دولة، بال األمة تكون فعندما

عمله.» يجب ما نعلم «إننا بروًزا. أكثر العمل إىل الحاجة تصبح كما آخر، وقت أي
أو حجمها كان مهما األمم، جميع حقوق تتساوى للعالم، القومية الرؤية وفق
ما الوعي؛ مسألة يف األمر مناط يتمثَّل والنجاح. البقاء عىل العملية قدرتها أو موقعها
(خذ القوميون. يتصورها مثلما الجمعية بهويتهم مقتنعون نفسها األمة أفراد كان إذا
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«املذبحة تعبري عليها يطلقون التي االندماج، مسألة حيال األرمني القومي القلق مثًال
القومي الوعي غياب إىل يُنَظر «األنجلة».) ضد األيرلندي القومي الفعل رد أو البيضاء»،
يف رائًدا دوًرا اإلرهاب يلعب ربما محاربته. يجب الذي الثقايف الخطر عىل مؤًرشا باعتباره
الناتج) (وربما املتالزم الرصاع ويف «صحوتها»، أو القومية الروح عىل الحفاظ محاولة
أكثر تكون قد أخرى مشكلة هناك لكن استعمارية. أو أجنبية حكومة أي ضد أيًضا
األحيان من كثري يف القومية التحرير حركات يعوق ما يقترص ال وهي: أال صعوبة؛
إطار يف تعيش أخرى عرقية جماعات وجود أيًضا يشمل بل األجنبية، الحكومات عىل
الثقافة — اجتماعيٍّا املصطنعة الوحدة بني العالقة أن (يبدو املفرتضة. الوطنية األرايض
مقدسة. حتى أو طبيعية وحدة األمة بأن األشخاص تقنع التي هي األرض واحتالل —
الجماعات هذه تقاوم ربما متناغمة.) واحدة كتلة الوحدة هذه تكون ما نادًرا لكن
أال لإلرهاب؛ آخر بُعد يربز ربما الحالة، هذه يف املتمردة. األمة إطار يف دمجها األخرى
«التطهري املخفف (القومي) بالتعبري إليها يُشار صار التي الجماعي الذبح عملية وهو
ال واحدة. النتيجة تكون ربما الجماعات، هذه مقاومة عدم حال يف حتى العرقي».
القومية «يحرِّك رشس: ناقد تعبري حد فعىل التعددية؛ أو التنوع مع القوميون يتسامح

األشياء.» تبسيط إىل تسعى الة فعَّ غري إرادة
ويف عنها؛ التخيل يجري ما نادًرا جذورها، القومية «القضايا» تغرس أن وبمجرد
القومية بعد ما عرص إىل يتحرك العالم بأن التوقعات من الرغم عىل — الحديث العرص
شن يف القومية املجموعات من عدد استمر وقد تدمريها. يمكن ال فعليٍّا تبدو فإنها —
ربما — علينا ذلك، وراء تقف التي األسباب ولفهم يزيد؛ أو جيل مدة إرهابية حمالت

بتاريخها. نحيط أن — الثوري الرتويع يف مما أبعد حٍد إىل

األيرلندية الجمهورياتية

استمرت التي األيرلندية، الجمهورية الحركة هي اآلن حتى عمًرا الحركات هذه أطول لعل
تتبع يمكن والتي السطور، هذه كتابة وقت حتى عاًما ثالثني املسلحة حمالتها أحدث
الوقت، بمرور التكتيكات اختالف من الرغم عىل مىض. آخر قرن نصف عرب بثقة جذورها
حقيقيٍّا أم مستمرٍّا أم مؤقتًا أم رسميٍّا أكان سواء — األيرلندي الجمهوري الجيش يزال ال
خمسينيات يف األيرلندية الثورية األخوية جماعة وضعته الذي العملياتي املنطق يتبع —
ربما االستمرارية أن االعتقاد يمكن واألساليب، التنظيم حيث ومن عرش. التاسع القرن
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القرن يف الكاثوليكيني «للمدافعني» الريفية املناطق يف اإلرهاب يف أكثر بجذورها ترضب
تتسم مسألة األيرلندي الشعب يمثلون هؤالء كان إذا ما مسألة تزال (وال عرش. الثامن
يحيد ال الذي االلتزام هذا أسباب يف النظر بالتأمل الجدير من السياسية.) بالحساسية

السيايس. العنف باستخدام
بالعامية (املعروفة األيرلندية الثورية األخوية األصلية، املادية» «القوة جماعة بدأت
باعتبارها ،١٨٥٨ عام حوايل يف نشاَطها أعضائها)، بني «املنظمة» وباسم الفينيان، باسم
الشعب وقيادة بتحفيز صغرية مسلحة طليعة قدرة يف تؤمن كالسيكية، تمردية جماعة
لتفادي ا رسٍّ صفوفها تنظيم أوًال: أساسيتني؛ صعوبتني الحركة واجهت عام. تمرد يف
رضورات دفعت التمرد. راية لرفع املناسبة اللحظة اختيار وثانيًا: الرشطية. املراقبة
تسلسل بوضع األوروبية، بالقارة للماسونيني التنظيمي النمط اتباع إىل املنظمة األمن
هذا جعلهم وقد بعناية. عليها السيطرة يجري باملنظمة لاللتحاق مستويات من يتألف
مثل والء بقسم أعضاؤها يلتزم التي الرسية، الريفية بالجماعات أشبه — للمفارقة —
نضاًال أيرلندا، يف األرض عىل السيطرة أجل من ناضلت التي موناليت» «كابتن جماعة
الرسية أدت الوطني. االستقالل قضية قدر من يحط باعتباره أنفسهم الفينيان رفضه
باعتبارهم أدانتهم التي الكاثوليكية، الكنيسة مع الرصاع إىل الوالء قسم عىل القائمة
الرسية املنظمات أن هي األخوية مشكالت أكرب كانت ذلك، ومع متحررين. تخريبيني
تعليق األخوية عىل فكان الفاصلة؛ التمرد للحظة الشعب إلعداد الكثري عمل بوسعها ليس
الوطني االستقالل لتحقيق الفطرية الشعبية الرغبة أنه) اعتقدوا (ما أنَّ عىل آمالها
الحكومة. سالح وجه يف تقف الجماهري يجعل مما املسلح، العمل رشارة لنرش ستكفي
الحركات فيه نظمت آخر مكان أي يف وال إيطاليا، يف وال أيرلندا، يف ال يتحقق، لم ذلك لكن

وانتظرت. صرب يف نفسها التمردية
منظور من حتميته يف يُعتقد كان ربما الذي اإلرهاب، إىل الجمهوري التحول كان
«العسكري» العمل فشَل تَِبع مدهشة. بصورة والخالفية بالرتدد يتسم العرشين، القرن
الجيش من األيرلندية بعضالفصائل اخرتاق بإمكانية ظاهريٍّا الواعدة الفكرة — للفينيان
عمٌل و١٨٦٦ ١٨٦٤ عامي بني — بريطانيا ضد العاديني جنودها لتأليب الربيطاني
تفجري عملية أول اعتباره يمكن الذي ،١٨٦٧ عام يف كلريكنويل تفجري وهو أال «مذهل»؛
الفينيان قيادة ظلت يتكرر. ولم َعَرضيٍّا حادثًا كان لكنه العالم، يف حرضية منطقة يف
بينه يربطون كانوا الذي لإلرهاب، ومعادية الرشيفة» «الحرب بمفهوم ملتزمة أيرلندا يف
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كلريكنويل لتفجري كان لكن الريفية. املناطق يف الرسية للمنظمات املريبة األنشطة وبني
لألخوية «الرشيفة» العسكرية الجهود من أي من الربيطانية السياسة عىل كثريًا أكرب أثر
كبريتني، إصالح عمليتي إجراء يف العمل هذا إىل شك ال الفضل ويرجع األيرلندية. الثورية
األعىل املجلس يتأثر لم أيرلندا». «تهدئة شعار تحت ١٨٦٨ عام يف جالدستون أطلقهما
بل صلة، ذات غري باعتبارها إليها نظر التي اإلنجازات، بهذه األيرلندية الثورية لألخوية

القومي. التحرر أجل من بالكفاح ضارة وحتى
التي املناوشات فرق تبنت تطلبًا. أقل آخرون أيرلنديون جمهوريون هناك كان
إرهابية أساليب األيرلندية-األمريكية جيل نا كالن وجماعة روسا أودونوفان أسسها
الالسلطوي بالعمل بشدة متأثرة األخرية وكانت عرش، التاسع القرن ثمانينيات يف رصيحة
لم لو أنه لفكرة متقبًال السالح) استخدام عن يتخل لم (الذي ا روسَّ بدا والشعبوي.
جيل نا كالن جماعة أما كافيًا؛ ذلك فسيكون بإنجلرتا» «اإلرضار من أكثر عمل يستطع
مع — لندن يف تفجرياتها ولكن للديناميت. القصوى القوة استخدام تفضل فكانت
يف خاصة الضئيل، أثرها ثبت — ١٨٦٧ عام يف التفجريات تلك من أكرب كانت أنها
التقليدية، اإلنجليزية الحريات تآكل عن أسفرت إنها إذ كالسيكي؛ نمط عىل مبكر مثال
باسم املعروف بريطانيا؛ يف السياسية للرشطة جهاز أول إنشاء ذلك عىل مثال وأبرز
هذه الالحقون الثوريون اإلرهابيون االسرتاتيجيون سريى الخاص». األيرلندي «الفرع
بالنسبة لكن تطرًفا، أكثر صوًرا يتخذ الرصاع جعل عملية من جزءًا باعتبارها العملية
الكفاية. فيه بما مفرط فعل رد اتخاذ يف الربيطانيون أخفق فقد األيرلنديني للجمهوريني

الرتويع. عملية يف أسايس ضعف موطن هنا الفعل برد التنبؤ عىل القدرة عدم ومثَّل

الربيطانية الحكومة رعاية يدعم ال الربيطاني الشعب أن فكرة عىل االسرتاتيجية هذه تعتمد
أيرلندا، من الربيطانية القوات انسحاب يريد الربيطاني الشعب وأن أيرلندا، يف القتل لعمليات
الحكومة إجبار عىل القدرة لديه الربيطاني الشعب وأن ذلك، الرأي استطالعات تُبني مثلما
معدل أو الحرب تكلفة الرتفاع نظًرا أيرلندا؛ من االنسحاب عىل املطاف نهاية يف الربيطانية
الحرب. من اإلنهاك وأعراض املعنوية الروح انهيار من الحرب تخلفه ما بسبب أو االستنزاف،

١٩٨٤ يناير ٥ نيوز»، «أفوبالخت/ريبابليكان صحيفة املؤقت، األيرلندي الجمهوري للجيش بيان

تم الجديدة، التفجري شديدة املواد لتكنولوجيا كالن مجموعة باستخدام مقارنة
يف االغتيال عمليات — الوقت ذلك يف تأثريًا األيرلندية «اإلرهابية» األعمال أكثر تنفيذ
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باستخدام — البارزين األيرلندية الحكومة أعضاء من الثنني ١٨٨٢ عام يف بارك فينيكس
الوزراء يسري أال ضمان يف — أخرى أشياء بني من — ساعد ما (وهو الجراحية. املشارط
الرسالة شفرة فك بمكان الصعوبة من كان أيًضا، املقابل يف حراسة.) دون املستقبل يف
تنفذ لم يقهرون» ال الذين القوميني «األيرلنديني جماعة ألن نظًرا العمل؛ لهذا السياسية
دفعه جالدستون صهر قتل كان إذا نوع. أي من سياسيٍّا بيانًا تصدر أو أخرى عملية أي
القوميني األيرلنديني جماعة أرادته ما ذلك كان فهل الذاتي»، «الحكم حركة اتجاه يف

يقهرون؟ ال الذين
توقف إىل الديناميت باستخدام تشنها كانت التي كالن جماعة حملة فشل أدى
مقارنة كاملة، بصورة بريطانيا يف األيرلندية-األمريكية للحركة املبارش العنيف العمل
الحركة (كانت نفسها. أيرلندا يف املادية» «القوة حركة بها تمتعت التي الفائقة باملرونة
أخرى مرة جذوتها إىل تعود التي الشعلة وهي القوي، العنقاء» «شعلة شعار تستخدم
الذي االنهيار وهو — تقريبًا القرن مطلع يف الحركة انهيار تزامن الرماد.) بني من
بث إعادة عملية مع — حساباته من أسقطها تقريبًا الجميع أن درجة إىل جليٍّا كان
(اللغة الَجيلية الثقافة إحياء صورة يف األيرلندية الثقافية للهوية الكربى والتوجيه الحياة
القديم التنظيم بني مزيًجا ١٩١٦ عام يف دبلن يف الكبري التمرد مثَّل األيرلندية). والثقافة
فحسب، حرة ليست أيرلندا «إن بريس باتريك صاغها التي الرصيحة، العرقية واألهداف
التاريخ بني يخلط الذي املرتدد «النداء بشدة يربز بريس، كتابات يف أيًضا.» َجيلية بل
األيديولوجية جوهر باعتباره تولوليان إليه يشري الذي الطفيفة»، والفروقات والسياق
املوت «اختيار بمثال مرشبة أيًضا العنف استخدام إىل بريس دعوة كانت القومية.
السجناء شهادة كانت مثلما األرمني، فارتان قصة يف جوهرية فكرة وهي وعي»، عن
يف آيش توماس أشهرهم ومن انتفاضتهم، فشل بعد الطعام عن املرضبني الجمهوريني

.١٩٢٠ عام يف مكسويني وترينس ١٩١٧ عام
متسًقا، كان املادية بالقوة األيرلندية الجمهورياتية الحركة التزام أن من الرغم عىل
حول تفكريها يف الدقة عدم إىل جزئيٍّا يرجع اإلرهابية األساليب حيال تناقضها كان
بإنجلرتا»، الرضر «إلحاق العنيف العمل من الهدف كان هل ذاته. حد يف العنف جدوى
العنف أعمال أن أم أيرلندا، عن وترحل املطاف نهاية يف بريطانيا تمل أن أمل عىل
لدى املتاحة القوة يف الهائل للتفاوت ونظًرا البالد؟ خارج مبارشة العدو طرد بإمكانها
كان ذلك أن يبدو لكن للكلمة، الحريف باملعنى انتحارية الثانية الفكرة كانت الطرفني،
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األبحاث تظهر لم املثال، سبيل عىل املادية». القوة بأعمال يقومون «من معظم يدفع ما
فيما الشواهد من القليل سوى األم األرض يف األيرلندي الجمهوري الجيش حمالت حول
بإجراء «القيام إىل الحاجة إال اللهم خارجية»، «بعمليات القيام آثار يف بالتفكري يتعلق
مشعيل أحد قال مثلما أليرلندا»، تذيقها التي نفسها الكأس «إذاقتها يف والرغبة ما»
يضع بروجا كاثال وكان .١٩٢١ أبريل يف مانشسرت يف اإلرهابية العمليات أثناء النريان
اختباًرا يستخدم كان الذي — كولينز مايكل كان بينما الوحشية، اإلرهابية املخططات

تنفيذها. دون للحيلولة باستمرار يتدخل — املخططات هذه لجدوى واقعية أكثر
يف محوريٍّا عامًال واملرشدين» «الجواسيس ضد اإلرهاب فعالية كانت املقابل، يف
قواعد استُوعبت حيث األيرلندي؛ الريف يف الجمهوريني عصابات حرب حمالت استمرار
أهمية، األكثر األمر ولعل للقومية. الجديد املنطق إطار يف الريفية املناطق يف الرتهيب
مضاد، برتويع للقيام ودفعهم الربيطانيني استفز األيرلندي الجمهوري الجيش عنف أن
آند «بالك قوة فصارت الحكومة. رشعية من تبقى ما عىل القضاء عن بدوره أسفر
أال يجب كيف عىل أمثولة — بريطانيا يف ُجنِّدت مؤقتة عسكرية شبه قوة وهي — تانز»
بأن األيرلندي الجمهور إقناع يف نجاحهم من الرغم فعىل حديثة. تمرد جماعة تحارب
النقد من عاصفة أساليبهم أثارت األيرلندي، الجمهوري الجيش أنشطة عن بنفسه ينأى
استطاع أنه يزعم أن األيرلندي الجمهوري للجيش يمكن كان ،١٩٢١ عام بحلول العام.
منارة صموده فأصبح الربيطانية؛ اإلمرباطورية به ترضه أن يمكن ما أسوأ أمام الصمود
فإن — ملعايريه وفًقا — لكن العالم. أنحاء جميع يف القومية املقاومة لحركات أمل
ترك و١٩٢٣، ١٩٢٢ عامي بني األهلية والحرب االنفصال وبعد فشلت. قد الجمهورياتية
تفجري حملة بوضوح: إرهابيتني حملتني وشن السياسة، األيرلندي الجمهوري الجيش
و١٩٦٢. ١٩٥٦ عامي بني الحدودية والحملة و١٩٣٩، ١٩٣٨ عامي بني األم» «األرض
القرن ستينيات منتصف بحلول كربى. قالقل عن تسفرا أن دون الحملتني كلتا انقضت
تاريخها. يف مىض وقت أي من تهميًشا أكثر املادية» «القوة فكرة صارت العرشين،
وقعت العرشين. القرن سبعينيات يف اإلرهابي العمل بإحياء التنبؤ املستحيل من وكان
الشمالية أيرلندا يف املهيمنة االتحاديني لجماعة الفوضوي االنهيار إثر اإلرهابية األحداث
قوة باعتباره املؤقت األيرلندي الجمهوري الجيش ظهر باإلصالح. املطالبات مواجهة يف
مع قومية تحرير جبهة باعتباره إليه النظر ويمكن ،١٩٧٠ عام يف جماعية دفاعية
عدًدا صاحب إرهابية. منظمة اعتباره من أكثر أعمالها، بعض يف إرهابي جانب وجود
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كانت التي الشوارع، يف االغتيال عمليات من سلسلة الكربى» اإلرهابية «األعمال من
املوالية والجماعات الجمهوريني بني متبادلة انتقامية أعماًال وتمثل طائفية جوهرها يف
العام. الرأي عىل للتأثري جادة محاولة كونها من أكثر املسلحة، شبه الربيطاني للعرش
ألسباب ذلك ويرجع الفتة، األيرلندي الجمهوري للجيش التنظيمية املرونة ظلت
أي يف العمليات لتنفيذ الالزم املتطوعني عدد أن األسباب هذه أهم كان ربما متنوعة:
لسمعة نظًرا اإلطالق؛ عىل صعبة املتطوعني تجنيد عملية تكن ولم مئات، بضع هو وقت
جيش باعتبارها الذاتية صورتها قوة تجاوزت لقد القومي. املجتمع يف الراسخة املنظمة
دمج إغراء من الرغم عىل ماو، يقصده كان الذي باملعنى ال القومي (باملعنى الشعب
ذاتها تنظيم خالل من تقليدية عسكرية ببنية إحاللها عملية األحيان) بعض يف املعنيني
«الكتاب يشري (مثلما فصاعًدا. العرشين القرن سبعينيات أواخر منذ خاليا صورة يف
التام اإليمان يف للجيش الوالء «يتمثل األيرلندي، الجمهوري الجيش ملجلس األخرض»
الذاتي اإليمان هذا يزكي (.«١٩١٨ عام لربملان املبارش املمثل هو الجيش وأن … بالجيش
قويٍّا إيمانًا يولِّد ما وهو املعارصة، النجاحات ويرسخه القوية، التاريخية األسطورة
طويلة أدلة وجود من الرغم (عىل العملية وجدواها للقضية املجردة العدالة بالقضية:
األيرلندي للشعب الرضورية واألخوية الوحدة أن اعتقاد ذلك يدعم العكس)، عىل املدى
الربيطاني التدخل سوى عضدها يف يفت ال الوالء) هذا ينكرون ممن الكثريين ذلك يف (بما
سياسية تربيرات األفراد من نسبيٍّا قليل عدد «يقدِّم املحققني: أحد خلُص وكما املتعمد.
بصحة إيمان بأنه إال وصفه يمكن ال ما قوة عىل الجميع يدلل لكن للعنف، معقدة

أفعالهم.»
مسألة أخرى مرة السيايس العمل دائرة إىل املنظمة هذه إعادة عملية تعترب
هدفها باعتباره رصاحة هذا عن أعلنت الربيطانية الحكومة أن من الرغم عىل معقدة.
الحكومة بذلت فقد مضاد؛ أثر لسياستها كان العنف)، نبذ عىل الجمهوريني (حث
األيرلندي الجمهوري بالجيش «اإلرهابي» صفة إلصاق يف مضنية جهوًدا الربيطانية
بسحب بدءًا العرشين، القرن سبعينيات أواخر يف «التجريم» سياسة خالل من املؤقت،
«الوضع مفهوم كان األمر، حقيقة (يف الجمهوريني. للمعتقلني املمنوح السيايس الوضع
تاترش السيدة عليها شددت مسألة وهي — الربيطاني القانون يف فيه مشكوًكا السيايس»
إىل األمر هذا تحويل قرار جاء لكن — الجريمة» هي «الجريمة شعارها خالل من مراًرا
متمثًال — األيرلندي الجمهوري الجيش فعل رد جاء وقد األهمية.) غاية يف كبرية قضية
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نوفمرب ٨ يف أنيسكلني يف األيرلندي الجمهوري الجيش وضعها التي القنبلة :1-5 شكل
مسرية وهو أال االتحاديني؛ جماعة لهوية األساسية الرموز أحد عمًدا تستهدف كانت ١٩٨٧

آخرون.1 ٦٣ وأصيب شخًصا ١١ التفجري يف ُقتل وقد الذكرى»، «يوم

وعىل كمقاتل. مكانته عىل التأكيد عىل عزمه أيًضا ليعلن — الطعام عن اإلرضاب حملة يف
باعتباره الطعام عن اإلرضاب تصنيف شأنها من التي التحليالت، بعض إعداد من الرغم
مشاعر هي (ربما التباًسا أكثر الذاتية التضحية إىل العامة نظرة كانت إرهابيٍّا، عمًال
األخالقية الهزيمة الرصاع ثمار من وكان الخوف)، من أكثر باإلعجاب، مشوبة الرهبة
القوة باستخدام تؤمن التي للقيادة الحذرة العودة أمام الطريق مهدت التي للحكومة

مأمونة. غري عواقبها تزال ال التي املسألة وهي السياسة، مجال يف املادية

إيتا سياسة: أم عنف

األخرى العرقية اإلرهابية املنظمات أكثر موقف أيًضا السياسة مع امللتبسة العالقة ميزت
األرض (منظمة االنفصالية الباسك إقليم منظمة املايض، الجيل عرب أوروبا يف تصميًما
،١٩٥٩ عام يف تأسست التي — إيتا عرَّفت «إيتا»). باسم اختصاًرا املعروفة والحرية
بعيدة ثقافية مقاومة حركة إرث عىل تقوم األيرلندي الجمهوري الجيش غرار عىل لكنها
قومي تحرير حركة باعتبارها نفسها — قوي) كاثوليكي معتقد إىل (باإلضافة الجذور
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الهوية مسألة مع مبارشة أكثر بصورة إيتا منظمة انخرطت وقد سياسيٍّا. حزبًا وليست
«الهوية عىل جهوده األيرلندي الجمهوري الجيش ركَّز مما أكثر الباسك، إلقليم القومية
تدفق عليه). الرتكيز يف قوية رغبة الجمهوري الجيش يبِد لم أمر (وهو األيرلندية»
ألسباب كان وإن أيرلندا، يف الحال هو مثلما — الباسك إقليم إىل إسبانيا) (من املهاجرون
تخلَّت عرش. التاسع القرن يف الرسيع االقتصادي بالتطور ذلك يف منجذبني — مختلفة
خالل من رصاعها يف ديني بُعد أي عارضت كما القديمة، العرقية النظريات عن إيتا
الستخدام مستعد شخص أي استيعاب هو الهدف كان فقد صارم؛ علماني موقف تبني
القرن بنهاية الَجيلية اللغة حركة أيرلندا يف االتجاه هذا تبنت (وقد الباسك. إقليم لغة
يُقنَعوا ولم اللغة هجروا قد أنفسهم األيرلنديون كان الوقت ذلك يف لكن عرش، التاسع

أخرى.) مرة باستخدامها
حركة هي ما قدر اشرتاكية ثورية حركة — األقل عىل بالغيٍّا — إيتا منظمة تعترب
السالح، تهديد تحت ثورية» «رضائب تفرض كانت أنها من الرغم عىل لكن قومية،
الصناعة رجال إىل املوجهة من أكثر اإلسبانية الدولة ممثيل إىل املوجهة هجماتها كانت
إيتا أن من الرغم وعىل األحيان. من كثري يف لالنتقاد يتعرضون كانوا الذين الرأسماليني
عملية فإن إرهابية، وصف لقبول أخرى معارصة منظمة أي من أكثر مستعدة تكن لم
عن بعيدة جعلها املنتقاة، ألهدافها الرمزية والطبيعة حمالتها إيقاع يف عناية يف التحكم
شكل من االقرتاب عىل ممارسته شارفت الذي األيرلندي، الجمهوري الجيش ممارسات
نهاية إىل ١٩٦٨ يونيو يف العسكرية الحملة بداية من الفرتة يف العصابات. حرب تمرد
قتلت ،(١٩٨٤ عام يف للتحليل كالرك روبرت يخضعها التي الفرتة (وهي ١٩٨٠ عام
أن إىل اإلشارة بمكان األهمية من آخرين. ٤٠٠ حوايل وأصابت شخًصا ٢٨٧ الحركة
تسارعت إذ فرانكو: الجنرال حكم تحت جرت البرشية الخسائر هذه من محدوًدا عدًدا
عملياتها ووصلت ،١٩٧٧ عام يف ديمقراطي برملان أول انتخاب بعد إيتا عمليات معدالت
الباسك إقليم برملان أعضاء وانتخاب الذاتي الحكم الباسك إقليم منح مع ذروتها إىل
لجوء ظل وقد شخص. ١٠٠ حوايل فيه الحركة قتلت الذي العام وهو ،١٩٨٠ عام يف
سببتها التي الصدمة مقدار من (بالرغم محدودة مسألة العشوائية للهجمات الحركة
يوليو يف الحديدية السكك ومحطات مدريد مطار تفجريات يف حدث مثلما الهجمات، هذه
وكالة عىل أساسية بصورة تركِّز إيتا منظمة استهداف عمليات كانت إجماًال، .(١٩٧٩
الستخدام الفتًا تفضيًال الحركة أظهرت والرشطة. املدني) (الحرس سيفيل» «جوارديا
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وعزًما — املتفجرة املواد عن عوًضا الصغرية األسلحة مثل — نسبيٍّا الدقيقة األسلحة
كاريرو األدمريال رتبة أعالهم كان الذين الضباط، وكبار املسئولني مهاجمة عىل متكرًرا
جيبوثكوا وإقليم ملدريد العسكريون الحكام ذلك يف بما وغريه، ١٩٧٣ عام يف بالنكو
املحليني األعضاء أحد اختطاف خالل من كبرية صدمة أحدثت لكنها .١٩٧٩ عام يف
الحكومة رفضت عندما وقتْله ،١٩٩٧ يوليو يف الحاكم بوبيالر بارتيدو لحزب املغمورين

الباسك. دولة إىل الحركة سجناء نقل طلبها

2.٢٠٠٦ مارس ٢٢ إيتا، علم أمام جالسني إيتا منظمة ممثلو :2-5 شكل

االغتيال عمليات أكثر أحد — بالنكو كاريرو مقتل أدى ربما الحركة؟ حققت ماذا
٧٠ ارتفعت إنها حتى هائل ِبَلغم الوزراء رئيس سيارة رت ُفجِّ إذ اإلطالق، عىل إثارة
تعاطًفا إيتا منظمة تُبِد لم لكن فرانكو. الجنرال نظام عىل القضاء إىل — الهواء يف قدًما
اإلرهاب ِبِسمات هجماتها تميزت بل ذلك، تبع الذي اإلسباني الديمقراطي النظام مع
يمكنها أنها افرتاض عىل السيايس العمل حدود عىل عملياتها تنفذ كانت إذ «الكالسيكي»؛
التي اإلصالحات كثريًا تجاوزت تنازالت إيتا منظمة رفضت أعمق. حقائق مع التواصل
املؤقت األيرلندي الجمهوري الجيش كان والتي لقبولها، استعداًدا الشعبويون أبدى
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«العسكري الجناح أما للحركة، العسكري الجناح فعله ما هو هذا األقل عىل (أو سيقبلها.
أعضائه من العديد تجاوب كما بعيد، حد إىل الدستورية مبدأ قبل فقد السيايس»،
إىل «بالعودة» الحركة ألعضاء السماح تتضمن التي الرسمية، العام العفو دعوات مع
عميقة فجوة هناك أيرلندا، يف الحال هو ومثلما العنف.) نبذ رشيطة املجتمع صفوف
يتمسكون الذين وأولئك الذاتي، االستقالل من بنوع يقبلوا أن يمكن الذين القوميني بني
لم «إذا إيتا ملنظمة النسائية القياديات إحدى تعبري حد فعىل املحض. االنفصال بمبدأ
بزخم تتمتع االنفصال ملبدأ الجذابة القوة تزال ال الباسك.» شعب فسينتهي نناضل،

الباسك. إقليم لشباب بالنسبة سيما ال كبري،
تفجري بعد اعتذارها قدمت عندما حدث مثلما بأخطائها، إيتا تقر األحيان بعض يف
تنظيمها درجة بنفس مروعة كانت وحشيتها لكن .١٩٨٧ عام يف مدريد يف املتاجر أحد
ووقف الُهَدن من عدد عن الحركة أعلنت األيرلندي، الجمهوري الجيش غرار عىل الداخيل.
أي تؤخذ لم لكن عاًما، خمسني امتدت التي العنيفة حملتها خالل املسلحة العمليات
املفاوضات يف تقدم بإحراز للسماح يكفي بما الجدية محمل عىل املبادرات هذه من
عقيدتها. لتغيري قابلة غري عسكرية حركة باعتبارها الحركة إىل يُنظر وكان السياسية،
— الحكومة حاولت عندما املسلح االنفصال لحركة العميق اإلسبانية الدولة عداء ظهر
٢٠٠٤ عام يف مدريد قطار تفجريات تهمة إلصاق — اإلطالق عىل دليل أي وجود دون
عدة عن الحركة أعلنت ،٢٠١٠ سبتمرب يف أخرى ومرة ،٢٠٠٦ مارس يف إيتا. بمنظمة
عملية عن الحركة أعلنت عندما ٢٠١١ يناير يف آخرها كان املسلح، العمل لوقف مبادرات
يف ساهم أنه آدامز جريي قيادة تحت فني شني حزب (زعم «دائمة». نار إطالق وقف

السياسية.) العملية إىل بالعودة الحركة إقناع
عىل الدءوب حرصها يف القومية الحركات بني تقليدية غري حركة إيتا منظمة كانت
األيرلندي الجمهوري الجيش فشل يشء وهو األخرى، العرقية الجماعات استهداف تجنب
يربر إذ ذلك؛ عىل حرصه ويؤكد األيرلندي الجمهوري الجيش يعرتض (فيما تحقيقه يف
باعتبارهم وإنما أجانب، أو بروتستانتيني باعتبارهم ليس الربوتستانتيني عىل االعتداء
أنيسكلني مدينتي تفجريات يف تصديقه يصعب أمر وهو متعاونني؛ أو أمنية قوات أعضاء
يتطلب ذلك. عىل تقليدية أكثر مثاًال األيرلندي الجمهوري الجيش يعترب أوماه). أو
يُعرَّف متماسك قومي مجتمع وجود ليرباليٍّا، خطابه كان مهما القومي، التحرير منطق
جوهر هي الحرصية هذه حماية عملية وتعترب األخرى. الجماعات مقابل يف بالرضورة
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بأن آمنوا — كونويل مثل — اشرتاكيني ثوريني وجود من الرغم (عىل القومية. مفهوم
هؤالء أُصيب لكن الدولية، األخوة تحقيق اتجاه يف األوىل الخطوة يمثِّل القومي التحرير
التي الدول ضد فقط ليس العنف، تحول إمكانية تصبح ثم، ومن األمل.) بخيبة جميًعا

مطروحة. مسألة أيًضا األخرى، العرقية الجماعات ضد بل القمع تمارس
يكن لم إن العرشين، القرن يف االختفاء عىل قوية دالئل العرقي الرتويع يظهر لم
عام يوليو يف بدأ الذي الجماعي العنف ظل — املثال سبيل عىل — بلفاست يف العكس.
ُقتلوا ممن أكثر األشخاص من عدد مقتل إىل وأدى عامني، مدة ويختفي يظهر ١٩٢٠
العائالت من اآلالف ُطردت جميًعا. عرش التاسع القرن خالل الشغب أعمال جميع يف
قيام مع واالعتداءات، الحرق أعمال خالل من منازلها من — «القومية» — الكاثوليكية
أطول زمني مدى عىل نفسه األمر تكرر أحيائها. حدود بتطهري الربوتستانتية األغلبية
صلبة أرض عىل الوقوف يف بدأت السالم» «عملية أن بدا عندما وحتى ١٩٦٨؛ عام بعد
أطفال التحاق حول رشس إقليمي رصاع ر تفجَّ تقريبًا، الجديدة األلفية دخول مع
يقول قد مثلما — أم إرهابًا ذلك كان هل أردوين. يف ابتدائية بمدرسة كاثوليكيني
قرسي، هو ما بقدر وترهيبيٍّا مبارش غري العنف يعترب عام؟ ترويع مجرد — البعض
الذين أولئك طرد يف وإنما العقيدة، تغيري يف تتمثل ال هنا النية أن من الرغم عىل بالطبع،
ربما د. املتعمَّ التنظيم أو التخطيط عىل قوية دالئل توجد ال لكن الضحايا. مع يتعاطفون
حتى أو حاجة توجد ال والشك، الخوف خ يرتسَّ عندما املفيدة؛ حدودها هنا اللغة تبلغ
تقريبًا يتفق ما (وهو وغريزيٍّا. انعكاسيٍّا الفعل يصري إذ االسرتاتيجي؛ للتفكري إمكانية

بدمائكم!») فكروا األملان! «أيها املميت: بسمارك توجيه مع

األرض ومشكلة الصهيونية

يف الصهيونية تاريخ يف بجالء حدين ذو إرهاب القومية عن يتولَّد أن إمكانية تربز
أرض إىل اليهودي الشتات «بعودة» القائلة — الصهيونية الفكرة تضمنت فلسطني.
لألمة الروحي الذاتي اإلدراك الحديثة: للقومية املركزية األهداف من كالٍّ — إرسائيل
بصورة األمن (كان الخارجية. التهديد عنارص ضد املادي األمن وتحقيق «الثقافية»،
تعهدت وعندما دائًما.) التهديد تحت يقع الرشقية، أوروبا يف لليهود بالنسبة خاصة،
عىل اليهودي للشعب قومي وطن «بإنشاء ١٩١٧ عام يف بلفور إعالن خالل من بريطانيا
تحقيقها صعوبة أو األهداف، لهذه الكاملة التداعيات بريطانيا تدرك لم أرضفلسطني»،
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من طريقني: خالل من اليهودي األمن تحقيق يمكن كان العربية. املقاومة مواجهة يف
منهم. التخلص يكن لم إن تحييدهم، خالل من أو العرب، السكان صداقة كسب خالل
أرصت فيما األول، املسار الصغرية) شالوم بريت جماعة (أبرزهم صهيونية أقلية اتبعت
عىل جابوتنسكي) فالديمري قيادة تحت التصحيحية» «الصهيونية (حركة أخرى أقلية
يف تأمل فكانت األغلبية أما لليهود. دولة إنشاء أجل من للكفاح اليهود استعداد رضورة

وحسب. أفضل نحو عىل األمور تسري أن
اليهودي (املجتمع اليشوف من العظمى والغالبية الدولية الصهيونية املنظمة كانت
رسعان لكن بريطانيا، عىل باالعتماد ملتزمني الوقت) ذلك يف فلسطني يف يعيش كان الذي
الهجمات عىل فعل كرد (الهاجاناة) مفتوحة شبه دفاع قوة إنشاء إىل هؤالء سارع ما
عام يف الهجمات تلك تكرار شكَّل .١٩٢٠ عام يف اليهودية املستعمرات عىل األوىل العربية
واجهت إذ املعتدلني؛ للصهاينة هائلة أزمة ،١٩٢٩ عام يف عنًفا أكثر بصورة ثم ،١٩٢١
أو فلسطني، يف قومي» «وطن بناء يف املتمثل بأكمله املرشوع عن التخيل خيار الحركة
نهاية يف العظمى الغالبية اضطرت القوة. طريق عن إال ذلك تحقيق يمكن ال بأنه القبول
الهولوكوست، محرقة خالل النبيلة غري بريطانيا سياسة بسبب هذا؛ قبول إىل املطاف
طويل وقت قبل الحاسمة للمواجهة مستعدة التصحيحية الصهيونية حركة كانت لكن
كانت بالطبع السكان. تعداد ثلث فلسطني يف اليهودي املجتمع سكان تعداد بلوغ من
،١٩٣٦–١٩٣٩ عامي بني العربي التمرد خالل كبرية يهودية إرهابية حملة ستُشن
فكان الربيطانية؛ السلطات نحو أساسية بصورة موجًها كان العربي العنف أن لوال
— «املجاهدين» — العرب العصابات حرب مقاتيل قبل من آنذاك ظهر الذي اإلرهاب
الداخيل. الوجود لدعم ترويع وهو العربي، الفلسطيني الشعب قيادة عىل منافسيهم نحو
اللورد اغتيال مع الثانية العاملية الحرب نهاية من بالقرب اليهودي اإلرهاب اندلع
املنبثقة الجماعات إحدى وهي شترين»، «عصابة يد عىل ١٩٤٤ عام يف القاهرة يف موين
العسكرية املنظمة حمالت وصم من الرغم عىل لكن التصحيحية. الصهيونية حركة عن
بل — باإلرهابية إرسائيل) أجل من الحرية (محاربو ليهي ومنظمة (إرجون) القومية
إىل اإلشارة يجب — الحاالت بعض يف اإلرهاب فعالية يف تُدرَّس نماذج باعتبارها تُقدم
القدس يف داود امللك فندق تفجري عملية منها — املؤثرة العمليات من صغري عدد خال أنه
كانت — الحني ذلك حتى فتًكا اإلرهابية العمليات أكثر تعترب كانت التي ١٩٤٦ يوليو يف
(كان األول. املقام يف عسكرية أهدافها كانت كما بالدقة، تتسم املنظمات هذه عمليات
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من الضحايا معظم كان لكن بريطانية، عسكرية مقرات يضم نفسه داود امللك فندق
— باإلرهابيني اليهود خصومه وصف يف الربيطاني الجيش يرغب لم املحليني.) املدنيني
تخىش قواته أن ضمنًا يعني ذلك ألن نظًرا — ذلك عىل الحكومة إرصار من الرغم عىل
موين اللورد اغتيال وهي أال — شهرة عملياتها وأكثر أول تنفيذ قبل الجماعات. تلك
الستخدام نظًرا إرهابية؛ جماعة بأنها توصيفها ليهي جماعة قبلت — ١٩٤٤ عام يف
يعترب — لنا بالنسبة — «اإلرهاب أن عىل وشددت الروس، الشعبويني قبل من املصطلح
يف تأثريه. محدودية حيال واقعية كانت لكنها املعارصة»، السياسية الحرب من جزءًا

«هتشازيت»: الدعائي منشورها يف جاء ،١٩٤٣ عام

فإن الرتويع؟ خالل من التحرير تحقيق املمكن من هل هو: السؤال كان إذا
جعل يف األعمال هذه تسهم هل هو: السؤال كان إذا أما ال! هي: اإلجابة

نعم! هي: اإلجابة فإن مناًال؟ أقرب التحرير

وظيفتها: الحركة حددت كما

أعمال تتسم ثم ومن السلطات، ممثيل بل األشخاص الحركة تستهدف ال
العامة، إذعان أوارص زعزعة يف أيًضا الحركة أسهمت وإذا بالفعالية. الحركة

كثريًا. أفضل األمر فسيكون

الحذرة. التقديرات من أكثر هو ما عمل عىل قدرتها الحركة أثبتت األمر، حقيقة يف
سياسة عىل يرشف كان سابق استعماري مندوب وهو — نفسه موين اللورد أن فحقيقة
هدًفا باعتباره إليه يُنظر كان ثم (ومن فلسطني عن اليهود الالجئني إبعاد يف بريطانيا
الكبري السيايس األرجح عىل كان الذي — ترششل لونستون صديًقا كان — مرشوًعا)
اغتياله. عملية أثر من مت ضخَّ — للصهيونية املؤيد املتبقي الوحيد البارز الربيطاني
تحذيرات مطِلًقا يهودية، دولة وإقامة فلسطني تقسيم خطط عن ترششل تخىل فيما
حركة كانت القتلة»، بنادق أدخنة غمار «يف الصهيوني الحلم بإنهاء والثبور بالويل تِعد
طويل وقت منذ الربيطانية الصداقة حساباتها من أسقطت قد التصحيحية الصهيونية
يف بارًزا دوًرا الجماعة مارستها التي العنف أعمال لعبت وقد مفيدة. غري باعتبارها
الكالسيكي اإلرهابي الجدل تأكد وهنا رؤيتهم. حول اليشوف أعضاء معظم التفاف
أيًضا حدث (مثلما اإلرهابيني جانب اتخاذ إىل بالناس سيدفع الحكومي القمع إن القائل
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حزٍم وغياَب كفاءٍة عدَم الربيطانيون أثبت فقد و١٩٢١.) ١٩٢٠ عامي بني أيرلندا يف
حيوية بسبب برسعة املعنوية روحهم انخفاض عن فضًال قمعية، جهة من متوقعني غري
كان ،١٩٤٨ عام يف فلسطني عن الربيطانيون رحل وعندما اليهودية. الحمالت ورضاوة
وضع يف اإلرهابيون كان موقف وهو الفوىض، من ممكن قدر أقىص خلَّفت بطريقة ذلك

الستغالله. مثايل

إرجون عصابة يد عىل القدس يف داود امللك فندق من الجنوبي الجناح تدمري :3-5 شكل
من معظمهم شخًصا، ٩١ مقتل عن أسفر مما ١٩٤٦؛ عام يوليو من والعرشين الثاني يف

فلسطني.3 يف العسكرية والسلطات الربيطانية للحكومة املدنيني املوظفني

تلك أن حقيقة يف واضحة، بصورة اإلرهاب حول بموضوعية الكتابة صعوبة تربز
تصل أن تلبث ال اليهودية، اإلرهابية للحمالت ونقديٍّا واضًحا وصًفا تقدِّم التي الدراسات
تأتي (ال فلسطني. من باالنسحاب الربيطاني القرار مسألة بلوغها عند مسدود طريق إىل
— املنشورة األدبيات يف بشدة تربز التي — نتنياهو نرشها التي تلك مثل املتحيزة األعمال
عربي إرهاب إال هو ما فلسطني يف اإلرهاب لهم فبالنسبة اليهودي؛ لإلرهاب ذكر أي عىل
غري الفلسطينية التحرير منظمة شنتها التي التالية الحمالت تعد لكن حرصية.) بصورة
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زادت التي املروعة، التالية الفرتة فهم دون للكلمة الحريف باملعنى اإلطالق عىل مفهومة
لجنة خالل من عليه حصلت الذي النصيب (وهو نصيبها من كثريًا اليهودية الدولة فيها
العربية. الفلسطينية الدولة وانهيار الفلسطينية األرايض من املتحدة) لألمم تابعة خاصة
حربًا كونها من أكثر دولية حربًا حربًا، باعتباره الرصاع هذا الكتاب معظم يصنِّف
من هوجمت أنها إىل تشري التي اإلرسائيلية الدولة تأسيس خرافة يعكس ما وهو أهلية،
يف العرب السكان صار هذا، والحياة املوت رصاع يف العربية. الدول من كبري عدد قبل
دير مثل قرى الحتالل بالفعل عسكري سبب هناك كان وبينما مرشوعة. أهداًفا فلسطني
املعروف من كان (الذين لساكنيها وقعت التي للمذبحة أسباب أي هناك تكن لم ياسني،
هذه كانت فإذا تهديًدا. يمثل عربي شخص كل أن االعتقاد باستثناء مساملون)، أنهم
ذلك كان لقد ذلك، من أكثر كان األمر لكن حرب. جرائم يعد حدث ما فإن بالفعل، حربًا
وهما وليهي، إرجون منظمتي أعضاء يد عىل ياسني دير هجوم نُفذ فقد نظاميٍّا. نهًجا
السابقني اإلرهابيني دمج بعد لكن الرسميون؛ الصهاينة القادة بهما يعرتف ال منظمتان
الجيش يف وباملاح الهاجاناة منظمتي وكذلك الرسمية) اللغة باستخدام («املنشقني»
أحد (كان العربية. املجتمعات ضد العنيفة التطهري حمالت استمرت الجديد، اإلرسائييل
الشعبية الجبهة قائد الحًقا صار الذي اللد، مدينة من حبش جورج املسيحي املطرودين
أصبحوا الذين الالجئني من متزايدة موجة عن الرتويع بث أسفر وقد فلسطني.) لتحرير

«للنكبة». الدائمني الضحايا

األمم؟ اإلرهاب يحرر هل

نادرة النتيجة هذه كانت لكن الرئيسيني، خصميه من أقوى أنه اليهودي اإلرهاب أثبت
تطرًفا، األكثر ونظريتها الفلسطينية التحرير منظمة حمالت كانت النقيض، عىل ا. حقٍّ
لكنهما وليهي، إرجون منظمتي حمالت من عمًرا أطول فلسطني، لتحرير الشعبية الجبهة
الوضع صار إذ عكسية؛ بنتائج جاءت إنها القول ويمكن بل بكثري. نجاًحا أقل كانتا
يف «الدولية» اإلرهابية الحملة بداية عند عليه كان مما كثريًا أسوأ فلسطني لعرب العام
التي اإلدارة تأسيس وهو أال رمزي، مكسب هناك كان ذلك، مقابل [يف .١٩٦٩ عام
اإلرهاب استخدام أن شك ال وأريحا.] غزة يف الفلسطينية التحرير منظمة عليها تسيطر
القضية إىل العالم أنظار جذب العرشين، القرن سبعينيات يف هائًال صدى أحدث الذي

صمت. يف املعاناة من عقدان تحقيقها يف ينجح لم بصورة الفلسطينية
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أوائل منذ الفلسطينيني الالجئني طريق عن اإلرهابي العمل بدأ األمر، حقيقة يف
إجراءات استفزاز يف لذلك الرئيسية النتيجة تمثلت لكن العرشين، القرن خمسينيات
وكما و١٩٦٧. ١٩٥٦ حربي نشوب إىل النهاية يف أدى ما وهو كربى؛ إرسائيلية عسكرية
الحربني. هاتني العالم تَجاَهل فلسطني، لتحرير الشعبية الجبهة قائد حبش جورج أشار
يوليو ٢٢ يف العال رشكة طائرات إلحدى فلسطني لتحرير الشعبية الجبهة اختطاف أما
«عندما :١٩٧٠ عام يف قائًال حبش تفاخر وكما جذريٍّا، اختالًفا مختلًفا أمًرا فكان ،١٩٦٨
معركة. يف إرسائييل شخص مائة قتلنا لو مما أكرب أثر لألمر يكون طائرة، نختطف
وقوع بعد اآلذان يصم هذا العالم حديث صار لكن اآلن.» عنا يتحدث بأرسه فالعالم
وهو أال العرشين؛ القرن أواخر يف رمزية األكثر اإلرهابي العمل اعتبارها يمكن حادثة
رد كان .١٩٧٢ عام ميونخ يف األوليمبية األلعاب دورة يف اإلرسائيليني الرياضيني احتجاز
نوًعا باعتبارها الفلسطينية التحرير بمنظمة اعُرتِف جانب، فمن كثريًا: أكرب الدويل الفعل
املكلفة األمنية اإلجراءات تطبيق نطاق اتسع اآلخر الجانب وعىل املنفى، يف الحكومة من
عىل العمليات هذه أثر أما السابع). الفصل (انظر أيًضا خطرة تكون قد التي واملرهقة،
الصهيونية حركة تفكري طريقة مع اتساق (يف استجابت التي — اإلرسائيلية السياسة
استعمار استمرار عن فضًال متكافئ، وغري متقارب انتقامي» «رد خالل من التصحيحية)

وضوًحا. أقل فكان — ١٩٦٧ عام يف احتُلَّت التي األرايض
عىل ُحدِّد يهودية دولة إقامة يف الصهيوني لإلرهاب القاطع النجاح فإن ثم، ومن
التقسيم. عملية أيرلندا) يف الحال هو (مثلما خلَّفته العنف، من إرث بأنه الطويل املدى
قربص يف للنضال الوطنية للمنظمة الناجحة شبه الحملة نتاج أيًضا نفسه التقسيم كان
بني تجمع أنها إىل باإلضافة املنظمة، اسم كان العرشين. القرن خمسينيات يف (إيوكا)
عىل قربص. يف األتراك السكان لتعاطف افتقارها إىل تشري قومي، هو وما عرقي هو ما
عصابات حرب صورة اتخذت التي اإلرهابية املنظمة لحمالت الفائقة الفعالية من الرغم
«االتحاد املعلن السيايس هدفها تحقيق يف املنظمة فشلت الربيطانية، السلطة تقويض يف

بالكامل. الجزيرة تحرير يف املتمثل — املعلن غري — األسايس هدفها أو اليونان» مع
االستقالل حرب يف الظهور يف أيًضا القومي التحرير تحقيق يف اإلرهاب فعالية بدأت
تحرز كانت لكنها ،١٩٥٤ عام يف التمرد راية الوطني التحرير جبهة رفعت الجزائرية.
ويدعمه إليه يدعو كان الذي اإلرهابي املنطق ١٩٦٦ عام يف تبنت حتى بطيئًا تقدًما
حيث — العاصمة الجزائر يف واحدة قتل عملية تنفيذ أن يرى عبان كان عبان. رمضان

94



والرتويع القومية

إرسائيليٍّا مواطنًا ٢٢ ُقِتل الفلسطيني: الرصاع تاريخ يف البارزة األعمال أكثر أحد :4-5 شكل
4.١٩٩٦ فرباير يف القدس يف حماس منظمة قبل من الحافلة هذه رت ُفجِّ عندما

الريفية املناطق يف ذ تنفَّ عمليات عرش من فعالية أكثر — األمريكية الصحافة ستغطيه
«ال يقول: فكان الحكومة، قمع توازي اإلرهاب أخالقية أن عىل عبان أرص كما النائية،
قرية عىل قنبلة يلقي وطيَّار ميلك-بار، مقهى يف قنبلة تزرع فتاة بني كبريًا فارًقا أرى

محظورة».» «منطقة عىل بالنابلم يلقي أو
أن إىل الوطني التحرير جبهة إلرهاب ويقظة حرًصا األكثر التقييم عملية خلصت
وهو كبرية»، سياسية أهداًفا اإلرهاب «حقق الثورة». من يتجزأ ال جزءًا «كان اإلرهاب
عىل وساعد الوطني، التحرير لجبهة الداخيل والتماسك الشعبية املصداقية عىل حافظ ما
«يف الوطني التحرير لجبهة واإلرادة» القوة «صورة ورسخ االستعماري، النظام تقويض
من جزءًا كان فقد أثر، من الوطني التحرير جبهة إرهاب حققه ما رغم لكن الخارج».
العنيفة، غري واألساليب الريفية، املناطق يف العصابات حرب ذلك يف بما أوسع، حملة
تشابًها يعترب ما (وهو الفرنسية». اإلدارة من كفاءة أكثر «كانت مضادة حكومة وإقامة
كان وقد و١٩٢١.) ١٩١٩ عامي بني األيرلندي الجمهوري الجيش حملة مع ا مهمٍّ
استخدامه يف االستمرار جرى لكن التمرد، حمالت إطالق يف خاصة بصورة اًال فعَّ اإلرهاب
العادة ل تأصُّ خطر إىل يشري ذلك أن يبدو جدوى. ذا أو رضوريٍّا ذلك يكن لم عندما
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واسعة آثار وإنتاج التكلفة انخفاض من اإلرهاب به يتميز ملا املنظمات، لدى اإلرهابية
األوىل: للوهلة يبدو مما كثريًا أكرب الحرية ثمن يكون ربما ذلك، حدوث حالة ويف النطاق.
فساد «تداعيات إىل — فولك ريتشارد املحلَّف أشار مثلما — اإلرهابي العمل يؤدي ربما
العام تواجه الجزائرية الحكومة كانت العرشين، القرن وبنهاية لعقود.» صداها يرتدد
السلفية والجماعة املسلحة اإلسالمية الجماعة تشنها التي «اإلرهابية» الحملة من الثامن
ما مقتل عن الجماعتني هاتني حمالت أسفرت الرسمية، لألرقام ووفًقا والجهاد. للدعوة

شخص. ألف ١٠٠ عن يقل ال
يوميات من التايل االقتباس خالل من إنساني، بمعيار ذلك يعنيه ما إىل اإلشارة يمكن
القرن خمسينيات يف الوطني التحرير جبهة حملة منتصف يف القبائل، منطقة من مدرس

العرشين:

متوترين، الناس بدا املدينة. يف رسيعة بجولة قمت الظهرية، اقرتاب مع
تولَّد الزحام، وسط حماقة. أي غضب، أي جنون، أي مع للتعامل مستعدين
غري لعنة علينا تخيِّم كابوس. يف أعيش كنت لو كما بالرعب، انطباع لدي
— كذلك أنها يزعم ما أو — الخونة ألحد إعدام عملية كل عند … محددة
رعبًا كان يشء، بأي يقني عىل أحد يكن لم الناجني. يعترص عظيم ألم كان
منا واحد فكل القانون؛ عىل الخارجني من ورعبًا الجنود، من رعبًا حقيقيٍّا؛
عليك يسيطر ما دائًما الشعب. هذا العرق، هذا الفئة، هذه إىل النتمائه مذنب
أو العالم يف ملكانك ثمنًا حياتك تدفع سيجعلونك أنهم من بالخوف إحساس
الحداد مجرد ذلك كان لو حتى شيئًا، تفعل ال لم تتساءل … برشتك للون
الدفني الحبور وذلك الرس ذلك ظل يف عليهم الحداد الضحايا، عىل بإخالص

الناجني. يتملَّك الذي

هوامش

(1) © Pacemaker Press International.
(2) © Sipa Press/Rex Features.
(3) © Illustrated London News/Mary Evans Picture Library.
(4) © Popperfoto/Reuters.
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السادس الفصل

الديني اإلرهاب

إجماًعا؛ واجب والحرمة والنفس الدين عن العدو رضر دفع
دفعه. من اإليمان بعد أوجب يشء ال والدنيا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو

١٣٠٠ عام حوايل تيمية، ابن

محريِّ تطور وهو الدينية، لألصولية إحياء عملية العالم واجه العرشين، القرن بنهاية
ال عملية كانت — متساوية غري كانت مهما — العلمنة عملية أن افرتضوا ممن للكثريين
الحديث املجتمع صعود إن القائل الراسخ، الليربايل االفرتاض أصبح فجأة، فيها. رجعة
ذلك جراء الصدمة آثار ظهرت للشك. محالٍّ واحدة، لعملة وجهني كانا الدين نجم وأفول
الدراسات أما اإلرهاب. دوافع هامش إىل ثقة يف الدين ُدفع حيث اإلرهاب؛ حول الكتابة يف
بعدها واردلو جرانت دراسة أو ١٩٧٧ عام يف الكور والرت دراسات مثل — املبكرة الرائدة
عنوانًا السيايس» «اإلرهاب واردلو اختار (فقد النخاع. حتى سياسية فكانت — بعقد
حتى لإلرهاب الدينية الدوافع ذكر عىل يأت لم أنه لالهتمام املثري ومن عمد. عن لكتابه
— شخصية» أو إجرامية «غايات لتحقيق اإلرهاب مع فعل مثلما — استبعادها بغرض

دراسته.) نطاق من
املتطرفني الثوريني من حفنة عمل يزال ال اإلرهاب كان العرشين، القرن ثمانينيات يف
أشار ا. مهمٍّ تحوًال التالية العرش السنوات شهدت لكن للغاية. املألوفني القوميني وبعض
الديني «الدافع أن إىل العرشين القرن تسعينيات نهاية يف الرائدة الرأي استطالعات أحد
الكتب أحد مؤلفة وضعت حني يف اليوم»، لإلرهاب مميزة سمة أهم يعترب لإلرهاب
الدوافع قائمة قمة عىل الديني» «التعصَب اإلرهاب حول األمريكية الجامعية الدراسية
التقرير نص املثال، سبيل عىل أيًضا. ذلك الرسمية التقييم عمليات تعكس كما اإلرهابية.
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األساسية الدوافع «أحد أن عىل الكندية األمنية االستخبارات لخدمة ٢٠٠٠ لسنة العام
«التطرف تهديد فإن سنوات، عرش بعد اإلسالمي.» الديني التطرف املعارصهو لإلرهاب
ثابتة األمريكية الخارجية وزارة تزال ال وبينما أولوية». له قلق «مصدر ظل اإلسالمي»
تحليالتها يف منفصلة فئة باعتباره الدين تعزل ال تزال وال اإلقليمي-السيايس، توجهها يف
الدولة» ترعاه «الذي الدويل اإلرهاب تحت بثبات يندرج أنه من الرغم عىل — اإلحصائية
بصورة تحركه الذي اإلرهاب من «االنتقال إىل العاملي» اإلرهاب «أنماط تقرير أشار —
األيديولوجية»، أو الدينية الدوافع تحركه الذي اإلرهاب إىل السياسية الدوافع أساسية
األمنية للوكاالت امللحة القلق مصادر أكثر كانت وقد الرئيسية. التوجهات أحد باعتباره
جماعة قبل من الخاصة القوات هجوم طابع اتخذ الذي االنتحاري الهجوم نوعية من —
الجماعات أعمال أساسية بصورة هي — ٢٠٠٨ نوفمرب يف مومباي يف طيبة» «َلشكر

الدينية.
دراسة وهو — اإلرهاب» «داخل كتابه يف األطول الفصل هوفمان بروس ويكرِّس بل
راند مؤسسة يف اإلرهاب أبحاث وحدة رئيس يعمل الذي هوفمان أجراها موثَّقة حديثة
نشطة كانت التي املعروفة عرشة اإلحدى اإلرهابية الجماعات من أيٍّا ألن ونظًرا للدين. —
الجماعات أن إىل هوفمان يشري دينية، جماعة باعتبارها تصنيفها يمكن ال ١٩٦٨ عام يف
(يستخدم .١٩٨٠ عام حوايل حتى الوجود إىل تظهر لم األوىل «الحديثة» الدينية اإلرهابية
عام بحلول حال، أي عىل للكلمة.) املحض الزمني باملعنى هنا «حديثة» كلمة هوفمان
أصل من ١٦ (أي املعروفة اإلرهابية الجماعات ثلث تصنيف» املمكن من «كان ،١٩٩٤
قفزت التي النسبة وهي دوافعها»، و/أو طبيعتها يف دينية جماعات «باعتبارها (٤٩

.(٥٦ بني من ٢٦) تقريبًا النصف إىل لتصل التايل العام مجدًدا
يف وكذلك اإلدراك يف تغيريًا هذا يعكس مدى أي إىل تحديد بمكان الصعوبة من
الذي — الدويل» «اإلرهاب — خرافة أو — ظاهرة أن إىل اإلشارة املغري من لعل الواقع؛
بديلة الرش» «إمرباطورية وجدت — السوفييتي االتحاد انهيار قبل حتى واهيًا يبدو كان
من أكثر مقنعة بصورة دولية صفة عليها تنطبق وربما بل الرتويع، من نفسه القدر عىل
بصورة الدين من أكثر الخصوص وجه عىل اإلسالم أن يف شك ال األصلية. اإلمرباطورية
يف كتاباته يف — الرشس نتنياهو بنيامني ركَّز فقد الغرب: انتباه يجذب الذي هو عامة
إلرسائيل رشًسا وزراء رئيس يصبح أن قبل (أي العرشين القرن ثمانينيات منتصف
عدد سوى يحقق لم األخرية، السنوات «يف واإلرهاب»: «اإلسالم عىل — سنوات) بعرش
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األصولية أنصار يدعمهم الذين أولئك حققه ما الدولية املكانة من اإلرهابيني من قليل
هللا، حزب يشنها الهجمات من سلسلة تأثري وتحت عقد، بعد «… تشدًدا األكثر اإلسالمية
رد سوى منها الكثري يكن لم — أخرى وجماعات اإلسالمي، الجهاد وجماعة وحماس،
أوجها إىل وصلت — نفسه نتنياهو يدعمه الذي اليهودي االستيطان برنامج عىل فعل
من النوع هذا بروز صار ،١٩٩٤ عام يف نيويورك يف العاملي التجارة مركز تفجري يف
حجبت ،٢٠٠١ عام يف سبتمرب من عرش الحادي هجمات أن يف شك وال طاغيًا. اإلرهاب
«الحرب هي والقاعدة الدن بن أسامة مالحقة فصارت األخرى؛ اإلرهابية األنشطة جميع

اإلرهاب». عىل

والعنف الدين

كلمة معنى أبرزها الحيوية، األسئلة بعض هوفمان يستخدمها التي املصطلحات تثري
تعكس ودوافع أهداف «امتالك باعتبارها ديني لكلمة هوفمان تعريف لكن «ديني».
بيانات قاعدة ملعيار وفًقا موضوع تعريف أشبه يبدو السائد»؛ الديني التأثري أو الطبيعة
هوفمان يقرتب للدوافع. الديني البعد قياس كيفية عن نتساءل يرتكنا إذ راند؛ مؤسسة
اإلرهاب يمتلك أوًال: الديني؛ لإلرهاب الجوهرية السمات طرح يف يميض عندما هذا من
إلمالء مبارشة استجابة يف ذ «يُنفَّ إذ سياسية؛ وظيفة كونها من أكثر سامية وظيفة الديني
الدينيون اإلرهابيون يسعى العلمانيني، اإلرهابيني عكس عىل ثانيًا: الهوتي.» طلب أو
األثر احتمال يردعهم وال واسعة»، تعريفات لها األعداء من فئات عىل «القضاء إىل عادة
يسعى ال أهمية، األكثر السمات ومن أخريًا: العشوائي. القتل لعمليات السيايس العكيس

أنفسهم. سوى شعبية قاعدة أي إعجاب ينالوا ألن الدينيون اإلرهابيون
تقريبًا حدود له ليس الذي بالعنف «القبول مروعة: تداعيات بالطبع هذا يتضمن قد
العنف من النوع هذا تسمية املنطقي من هل لكن األهداف.» من النهائية مجموعة ضد
الصعب من فسيكون وظيفية، أداة باعتباره أوجهه أحد يف العنف إىل نظرنا إذا إرهابًا؟
(وإن اإلقناع ال التدمري هدفه فإن هوفمان، يوضح فكما الدوافع. هذه وبني بينه الربط
عن األفعال هذه ملثل املقصودة التبعات تحقيق يمكن فال مبارشة). غري بطريقة كان

الكونية. الثورة من نوع باألحرى، الهدف، إن بل حاليٍّا، حي شخص أي طريق
التقليدية» «الحكمة ينتقدون الذين — الكتاب من عدًدا أن حقيقة هذا، إىل باإلضافة
تجعلنا الديني للعنف الطويل التاريخ عن تحدثوا — حديثة ظاهرة اإلرهاب إن القائلة
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عرش، والثالث عرش الثاني القرنني يف املسلمة الحشاشني طائفة ُجنِّدت قليًال. نتوقف
لكن باألنساب. املتعلق السبب لهذا امليالدي، األول القرن يف اليهودية «زيلوت» وجماعة
من عدًدا بقوة يوضح الحديث العرص يف واإلرهاب الديني العنف بني التشابه إىل اإلشارة
غالبًا، غامضة الحديث العرص يف اإلرهاب عمليات تكون قد حني يف املهمة. املوضوعات
العامل خالل من تغيريه يمكن املجتمع أن الحديث االفرتاض هو الرئييس جوهرها فإن
سبيل عىل االفرتاض. لهذا وفًقا يعملون الديني العنف مماريس أن يبدو ال اإلنساني.
اتباع عن املجتمع تخيل — االجتماعي التغيري عىل الحشاشني تركيز من الرغم عىل املثال،
خالل من الناس عقيدة بتغيري يهتموا لم فإنهم — الديني لاللتزام املبكرة املقاييس
عن تخرج ثنائية عالقة وهي هللا، أمام يشهدون هؤالء كان ذلك، من بدًال املبارش. العمل

العالم. يف آخر يشء أي دائرتها
والثاكي، والحشاشني، الزيلوت، دينية: جماعات ثالث بني عميق مقارن تحليل يشري
سيما ال بينها، تشابه أوجه وجود قدر اختالفات أوجه وجود إىل رابابورت، ديفيد أجراه
عامة يهودية انتفاضة إثارة إىل زيلوت جماعة تهدف كانت ربما القصد. مسألة يف
الخالص يف «األمل الكور) عبارة (باستخدام بني مزجت ثم ومن الروماني، الحكم ضد
هو مثلما السياق، هذا يف صعبة الدوافع إىل التوصل مسألة تعترب السيايس.» واإلرهاب
يوسيفوس رشوح الحالة هذه يف — املتوفرة الرشوح ألن نظًرا األحيان؛ من كثري يف الحال
الخالص عقيدة من بارز عنرص وجود يشري لكن الريبة، أو بالعدوانية تتسم كانت —
مع السطحية شديدة عالقة إىل روايات من تبقى فيما الشهادة لفكرة السعيد واالعتناق
أخالقي، مجتمع مع التواصل يف قويٍّا سالًحا بالنفس التضحية تعترب قد (بينما السياسة.
— الحشاشني جماعة تبنت باملثل، الحياة.) يف مادية نتائج بأي بالرضورة تتصل ال فإنها
السيايس» «اإلرهاب تستخدم جماعة أول بأنهم البارزين اإلسالميني أحد وصفهم الذين
وملك — والخلفاء الحكَّام، قتل يف وانتحاريٍّا فدائيٍّا أسلوبًا — مخططة» منهجية «بصورة
االغتيال حول الدراسات إحدى تشري الهامة. الدينية األيام يف علنًا بالطعن — صليبي
إىل بصلة تمتُّ تعد لم التي والسلوكيات املواقف تشكيل يف «ساهموا أنهم إىل السيايس
تبدو والسلوكيات. املواقف هذه طبيعة بشأن حريصة كانت لكنها القديمة»، العادات
يف الربيطانية السلطات استطاعت التي الخناقني من جماعة وهي — الثاكي جماعة
السيايس، العمل عن بعًدا أكثر — املطاف نهاية يف قمعها عرش التاسع القرن يف الهند
الجماعة عن غريب ألي بالنسبة غامضة مسألة يعترب كان لضحاياها اختيارها أن يف
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بإمكانية االعتقاد عىل مؤرش أي الهندوسية تقدِّم ال أيًضا). الجماعة ألعضاء (وربما
اعتبار يمكن تقدير أقىص عىل إنه أي سياسية؛ خطوات اتخاذ ثم ومن املجتمع، تغيري
— العالم توازن عىل بالحفاظ ُملَزمون بأنهم ألنفسهم تصورهم يف — الثاكي جماعة أن

القائم. النظام عن مدافعون

إقناع؟ أم تدمري

األعمال مرتكبي أن تفرتض لإلرهاب الحديثة التصورات «جميع أن رابابورت أدرك
للعمل التصور هذا يعترب َعَرًضا.» بضحاياهم الرضر إلحاق إال يقصدون ال اإلرهابية
وظيفية عملية باعتباره لإلرهاب، تناول أي يف األهمية غاية يف املبارش غري القرسي
يفتقر — رابابورت يشري مثلما — الديني العنف لكن العقالني، املستوى عىل مفهومة
كل من الرغم عىل اإلله. إىل األشياء تغيري مهمة يرتك إنه إذ الخاص؛ البعد هذا إىل
قبل ما العرص يف اإلرهاب بني الشبه أوجه عىل بالحفاظ ا مهتمٍّ رابابورت يظل ذلك،
اإلرهاب وصف عليه كان ذلك يف ينجح كي لكن الحديث، العرص يف واإلرهاب الحديث
الرتويع» و«جماعات «الرتويع» عن رابابورت يكتب األمر، حقيقة يف ا. جدٍّ بسيطة بطريقة
ارتكاب أي املألوف»: عن «الخروج يف لديه األسايس املعيار ويتمثل اإلرهاب، عن وليس
«العنف العنف»؛ تنظِّم التي والقيود املقبولة املعايري تتجاوز التي واألعمال «الفظائع،
— حديثًا شائع هو كما — أو األخالقي»، النطاق عن الخارج أو املألوف عن الخارج

املقبولة.» األخالقية القيود يتجاوز الذي «العنف
(بقوة) ترسخ قد املألوف عن الخروج عىل التأكيد هذا فإن رابابورت، يشري مثلما
التشديد وهو األوائل، اإلرهاب محليل قبل من الرتويع وظيفة يف ا مهمٍّ عنًرصا باعتباره
مجاوًزا يعترب الديني العنف أن بالطبع نقبل قد الالحقون. الكتاب تجاهله أو اختزله الذي
سيكون العنف بأن الحديثة التوقعات خاصة — االجتماعية لألعراف استثنائية بصورة
لكن «ترويًعا»، باعتباره الديني العنف توصيف يمكن وهكذا، مفهوم. عقالني أساس له
مهما واإلرهاب. الرتويع بني الفارق إىل اإلشارة بمكان األهمية من سيكون السياق هذا يف
وآخرون هوفمان يفرسها مثلما — الدينية األهداف تقع فقد مزعًجا، الديني العنف كان
نطاق خارج تقع األهداف هذه ألن نظًرا وذلك للمفهوم؛ االسرتاتيجي النطاق خارج —
أسامة إشارة يف مثلما — االقتصادية التقديرات إىل اإلشارة حال يف حتى البرشي. العمل
هجمات جراء تحققت أمريكي دوالر املليار تتعدى قيمتها «خسائر أن إىل الدن بن
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أمريكا استنزاف سياسة مواصلة يف مستمرون و«أننا املباركة»، سبتمرب من عرش الحادي
بالطبع (لكن معقولة. توقعات أي اإلرهابي العمل حجم يجاوز أن البد — اإلفالس» حتى

هللا».) عىل يستعيصيشء «ال
األوسط؛ الرشق يف حرصية بصورة منترش «اإلرهاب أن إىل نتنياهو إشارة تعترب هل
األوسط الرشق يعترب فيها؟ مبالًغا إشارة اإلسالم»، فيه يسود الذي العالم من الجزء ذلك
أنه حني يف يهودية؛ إرهابية حركة من أكثر منه خرجت الذي العالم من الجزء ذلك أيًضا
التاريخ مر عىل فتًكا «اإلرهابية» األعمال أكثر كان الذي — أوكالهوما تفجري أعقاب يف
التدمريية القدرات إغفال يمكن ال — سبتمرب من عرش الحادي هجمات جاءت حتى
محتدم نقاش وجود للدهشة املثري من ليس لكن نفسه. الغرب يف املسيحية لألصولية
فكرة قوبلت وبينما خاص. بشكل العنف عىل يحرض دينًا اإلسالم كان إذا ما حول
الحضارات»، «صدام عىل عالمة اإلسالمي اإلرهاب صعود إن القائلة هنتنجتون، صمويل
الجهاديني؛ رؤية شك بال عكست الرؤية هذه فإن الرسميني؛ والرفض النقد من بالكثري

للعالم. الشامل التغيري يف يتمثل لهم النهائي فالهدف

السياسة إىل الدين من

ألن نظًرا إشكالية؛ فكرة والعرقية الدينية الدوافع بني حدود وضع فكرة تعترب ربما
يف الدينية الرمزية قياس يمكن كيف املثال، سبيل عىل لالخرتاق. قابلة الحدود هذه
شكل عىل النهايات ذات الرسومات يف أو قربص، يف إيوكا لحركة الجرافيتية الرسوم
ترجع األمر، حقيقة يف الجمهورية؟ بلفاست مدينة يف القدَّاس» «صخور يف جمالون
كان إذا مما للتحقق — الجماعات إحدى دوافع يف «الديني» العنرص فصل فكرة جذور
بني ا حادٍّ فصًال تفصل التي الغربية، السياسية الثقافة إىل — ال أم «مسيطًرا» عنًرصا
يف محدودة قيمة الديني للعنرص كان ربما والدنيوي. املقدس وبني والدولة، الكنيسة
الغربي املجتمع يف انتشاًرا أكثر املقدسة» «القومية أو املقدس مفهوم كان حيث الغرب؛
حالة يف شديد. حذر يف أخرى ثقافات عىل املفهوم هذا تطبيق يمكن كثريون. تصور مما
ربما مفهومة، الروحي للعالم حدود وضع استحالة تعترب اإلحيائية، «البدائية» الديانات
األنثروبولوجيا، علماء قبل من تُدرس كانت السودان يف النوير شعب مثل شعوبًا ألن
اآلخر، الجانب عىل للغاية. متطورة شعوبًا باعتبارها حاليٍّا إليها ينظر صار شعوب وهي
عليهم يُطلق كان الذين الغربيني الخرباء اختصاص مجال كان الذي — اإلسالم ظل
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مغايرة املعرفية خلفياتهم كانت الذين «املتأسلمون»، أو «املستعربون» أو «املسترشقون»
اإلسالمية للدراسات النسبي اإلهمال إن البعض قال وقد الغربيني. للمحللني محريًا — له
القائلة الفكرة تثريها كانت التي التوقعات مع يتوافق لم اإلسالم أن حقيقة من ينبع
أن الغربيني توقع ظل ويف األخرى. الكتابية» «الديانات خطوات عىل يسري اإلسالم إن
األساس قوة إدراك عن عجزوا واملسيحية، اليهودية من تقدميٍّا خطيٍّا مساًرا اإلسالم يتبع
اإلله بوحدانية الصارم االعتقاد يُتوِّجه اإليمان من بنية إطار يف القديم العربي الثقايف
وال إحيائية. بنية فوق الحاكمة املسيطرة القوة هو هللا أن أي محمد؛ إليها دعا كما
فيه تتشابك عامًلا تُظهر أخرى أماكن ويف مرص يف السائدة الدينية الثقافة دراسات تزال

الخارقة. والعنارص الطبيعية العنارص
بني الفصل تقبل ال دينية ثقافة يمثل اإلسالم أن يف هنا الرئيسية النقطة تتمثل
يف العلمانية السلطة فكرة «إن لويس: برنارد يقول وكما والروحي، الدنيوي الجانبني
القرن نهاية يف أنه يرون آخرين هناك أن من الرغم عىل اإليمان.» عدم عىل تدل ذاتها حد
الرفض لهذا املستمر التآكل إىل الدولة سلطة تمارسه الذي القولبة ضغط أدى العرشين
لدول «األصويل» النقد حدة زادت األخري العقد خالل أنه لالنتباه الالفت فمن التقليدي؛
هذا كان إذا عما السؤال يزال ال السلفية. الدعوة قبل من خاصة السيئني»؛ «املسلمني
يتحدثون الذي واملفهوم التعقيد. غاية يف مسألًة عنيًفا؛ شكًال يتخذ أن يجب الرفض
يُقدم ما غالبًا الجهاد، مفهوم وهو أال اإلرهاب، حول املناقشات يف عامة بصورة عنه
«الحرب — التقليدية الرتجمة تكون قد لكن العنف. عىل ضمنيٍّا تحريًضا باعتباره
لألسباب ُطرحت غربية إضافة يعترب «مقدسة» الوسم إن (حيث مضللة — املقدسة»
بصورة تفسريه يمكن وربما «الكفاح»، حرفيٍّا يعني الجهاد إن إذ توٍّا)؛ تناولناها التي
النضال إىل يشري الجهاد أن املحدثني املسلمني بعض يرى «نضاًال». باعتباره أفضل
يتقبل ال لكن الهجومية، الحرب ال الدفاعية الحرب إىل تقدير أقىص عىل أو الروحي،
دينيٍّا واجبًا — هؤالء يشري مثلما — الجهاد كان إذا لكن ذلك. األصوليون الجهاديون
يمكن فهل اإلسالم، مجتمع إىل ينتمون ال الذين أولئك مع الحرب من حالة عىل للحفاظ

الوظيفة؟ هذه — صحيح نحو عىل ُفهم إذا — اإلرهاب يؤدي أن

األلفي الخالصوامللك مبدأ

— االجتماعية األعراف يتجاوز الذي املتطرف العنف أعمال أن وراء أسباب هناك هل
هناك أن يبدو دينية؟ قناعة عن تصدر أن يجب — رابابورت تعبري حد عىل «الفظائع»
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قدرة أي «التعصب»؛ عادة عليه يطلق فيما األول السبب يتمثل لذلك؛ مهمني سببني
يف الثاني السبب يتمثل وسطية. حلول ألي ورفضه االلتزام، إلهام عىل الديني املعتقد
(ظالل) موازية أسباب هناك العالم. يف وشيك تحوُّل حدوث توقع أي الخالص؛ مبدأ
(مثلما باملتعصبني املشارب كافة من الثوريون ُوسم الدنيوي؛ املجال يف السببني لهذين
مؤرشات األقل عىل هؤالء بعض أظهر وقد بل القدم)، كرة أو البيسبول فرق أنصار ُوسم
فجأة النبوءة الدرامي العمل يحقق أن إمكانية يف السعيد األلفي امللك أمل عىل واضحة

تحقيقها. عجلة ع يرسِّ أو
أال — استخدامه قيمة من يزيد بل العنف استخدام يربر ال وقد — ثالث عامل ثمة
أصداء وتوجد للحياة. املناسبة النهاية هو مقدسة قضية سبيل يف املوت أن االعتقاد وهو
ويلفريد عليها يطلق (ما أفكار يف متمثلة الدنيوي املجال يف أيًضا السبب لهذا مشابهة
لكن بلده»، سبيل يف املرء يموت أن واملرشف الرائع «من مثل القديمة») «الكذبة أوين
يف األكرب السبب يرجع أبعد. مدى إىل العامل هذا تأخذ الدينية املعتقدات نظم بعض
لتشجيع اإلسالم يف الظاهري االتجاه إىل شك، دون الغرب، يف لإلسالم السلبية الصورة
املثال، سبيل عىل األطفال. ذلك يف بما املجاهدين قبل من االنتحاري أو الفدائي العمل
الجهاد: طريق يسلكون املسلمون «الربيطانيون قبيل من للقلق مثرية عناوين تحت
صحيفة جمعت برمنجهام»، من االنتحاريني أحد أن تزعم كشمري يف إرهابية جماعة
التي اإلسالمية الجماعة مؤسس أن إىل وأشارت الصورة، هذه عنارص جميع بريطانية
١٨٠٠ من يقرب ما أرسلت أنها زعمت «املهاجرين» اسم تحت لها مقرٍّا لندن من تتخذ
املساجد يف تجنيدهم خالل من البالد. خارج العسكرية» «الخدمة يف للمشاركة شاب
الكافرة املحتلة» «القوات ملحاربة الشباب هؤالء ذهب البالد، أنحاء جميع يف والجامعات
يقول: املولد» سوري الدين «رجل الجريدة واقتبست والشيشان. وفلسطني كشمري يف
الشهادة مرتبة يحقق فإنه برشية، قنابل صورة يف هللا سبيل يف بنفسه يضحي «من

الجنة.» ومأواه
هذه قادة أن يف الكامنة الثقافية الصدمة من للموت الرصيح القبول م يضخِّ
أصبحوا — لبنان يف هللا حزب شورى» «مجلس سمعة أسوأها لعل — الجماعات
الغربية اإلعالمية التغطية وتمثِّل بل دين». «رجال بأنهم اإلنجليزية باللغة معروفني
اإلسالم بني للدمج واملحري بل املثري األثر — درامية أكثر بصورة — هللا حزب ألخبار
الثورة عن تولدت التي الحماسة خضم يف ولد الذي — هللا حزب مزج لطاملا واإلرهاب.
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املحيل السيايس العمل وبني الحادة األصولية الدعوات بني — ١٩٧٩ عام يف اإليرانية
،١٩٨٢ عام يف للبنان اإلرسائييل الغزو مع حقيقية قوة هللا حزب صار وقد الراسخ.
هللا حزب وأكسب — خطابية أهداف من بدًال — حقيقية أهداًفا ر وفَّ الذي الحدث وهو
سيما ال هللا حزب عمليات من الكثري تندرج ربما به. يتمتع الذي الهائل الشعبي الدعم
الهائل والتفجري ،١٩٨٣ عام أبريل يف بريوت يف األمريكية السفارة تفجري — بدايته يف
أكتوبر يف الفرنسية والقوات األمريكية البحرية قوات ملقرات مفخخة شاحنة باستخدام
التي الفرتة ذلك بعد ثم جندي)؛ ٣٠٠ عىل يزيد ما مقتل عن أسفر (مما نفسه العام من
يُستخدم الذي الوصف وهو «إرهابية»، صفة تحت — الرهائن احتجاز منهج فيها تبنى
تحظى العمليات هذه فحتى حال، أي وعىل العالم. مستوى عىل الحزب إىل اإلشارة يف
حرب بمنزلة تعترب فكانت األخرى، العمليات من العديد أما معروف. عسكري ببعد
للجيش العسكرية املواقع تستهدف والتمييز، التحديد من عاٍل مستوى عىل عصابات
هو ما هناك يكن (لم لبنان. جنوب جيش وحليفه اإلرسائيلية) الدفاع (قوات اإلرسائييل
أو لبريوت، اإلرسائيلية الدفاع قوات قذف أو صربا-شاتيال، مذابح من عشوائية أكثر

(.١٩٨٣ سبتمرب يف األمريكية البحرية القوات به قامت الذي القصف
كلمة (تعترب األرض لتحرير رصاع بأنها إال وصفها يمكن ال التي املواجهة، هذه يف
عىل فعالية أكثر هللا حزب صار آخر)، مكان أي يف منها لبنان يف إشكالية أكثر «قومي»
معدل تحسن العرشين، القرن من األخرية الخمس السنوات ففي العسكري: الصعيد
من أقل إىل ٥ : ١ من أكثر من اإلرسائيلية الدفاع قوات بخسائر مقارنًة للحزب الخسائر
إرسائيل تدمري إىل ليس يدعو كان إذ يتغري: لم هو كما هللا حزب خطاب ظل لكن ،٢ : ١
تعترب (الذي «الغرب» مع األكرب املوت أو الحياة رصاع مواصلة إىل بل فحسب، بالكامل
ترهيبه ال العدو عىل القضاء إىل الرصاع هذا عنف يهدف له). وكيلة مجرد إرسائيل
أن شك وال باإلرهاب. الرصاع هذا تسمية منطقيٍّا يكون ال ربما املعنى، هذا ووفق فقط؛
يشري لكن الغرب، يف عليه حازت الذي اإلعالمي االنتباه تستحق املروعة الدعوات هذه
عسكرية»، شبه «كميليشا هللا حزب عمل إبان واقعية. أكثر آخر بعد إىل املحللني بعض
منظمة باعتباره نفسه ورسخ سبق، فيما املشهد عىل تهيمن كانت التي أمل حركة سحق
بإقامة األصيل التزامها تحقيق باستحالة — املثال سبيل عىل — تعرتف حقيقية، سياسية

إسالمية. لبنانية دولة
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يحيون هللا حزب مقاتلو بالنفس: التضحية عىل العزم يعكس علني عرض :1-6 شكل
1.١٩٩٦ مايو بريوت، يف الشهداء رفاقهم أحد ذكرى

بالنفس والتضحية االنتحار

مضجع تقض — االستشهادية» «العمليات أو — االنتحارية» «التفجريات أن يف شك ال
اإلرصار أن كيف إىل غاندي املهاتما أشار الزمان، من قرن قبل خاصة. بصورة الغرب
الدينية التقاليد عن فصلها قد للحياة العظمى القيمة عىل الغربية اإلنسانية للحركة الشديد
مدمًرا؛ عمًال االنتحاري العمل يرى غاندي كان املسيحية. جذورها عن وباألحرى األخرى،
أي قتل عدم الرضوري من كان إنجلرتا، فلهزيمة وظيفيٍّا. يكون أن يمكن ال ألنه تحديًدا
املسئول تنوير زاد شاه االنتحاري ترصيح كان وقد أنفسنا». «قتل وإنما إنجليزي رجل
للغاية صادًما الحياة» أنتم تحبون كما املوت نحب «إننا يوليو من السابع تفجريات عن

موت». «جماعة يف أعضاء باعتبارهم االنتحاريني أدانوا الذين ذلك يف بما للكثريين،
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عدد بلغ ٢٠٠٠ عام فمنذ — هائلة بصورة اإلرهابية الهجمات عدد تضاعف
نتائج عن بعضها وأسفر — األخرية سنة العرشين يف عددها أضعاف ثالثة الهجمات
القواعد عىل املدمرة االنتحارية الهجمات ساهمت املثال، سبيل عىل ظاهرة. اسرتاتيجية
كان ما وهو لبنان، من الدولتني هاتني قوات انسحاب يف لبنان يف والفرنسية األمريكية
محاًطا الشأن هذا يف التفكري يزال ال لكن املتوسط. املدى عىل كبرية سياسية آثار له
كانت إذا ما عىل حاسمة دالئل غالبًا يوجد ال املوقف بطبيعة ألنه سيما وال بالصعوبات،
بالنفس تضحية حاالت وليست الخطورة، نسبة فيها ترتفع عمليات تعترب األحداث
عىل يكونوا لم ربما سبتمرب من عرش الحادي أحداث يف الطائرات مختطفو حتى متعمدة.
املفخخة والشاحنات بالسيارات الهجوم حاالت بعض يف ملهمتهم. النهائية بالنتيجة علم
لم والشاحنات السيارات هذه سائقي أن بدا العرشين، القرن ثمانينيات يف لبنان يف

بعد. عن التحكم أجهزة طريق عن شهداء ليصبحوا اخترُيوا بأنهم علم عىل يكونوا
عندما — ٢٠٠١ عام صيف حماسيف شنتها التي الحملة أسفرت أخرى، ناحية من
يف اإلرسائييل للجيش التابعة التفتيش نقاط إحدى باملتفجرات محملة شاحنة اقتحمت
أحمد الشيخ زعم يبدو ربما واملزعجة. الجادة األخرى الهجمات من سلسلة عن — غزة
ألن مستعدون الفلسطينيني «جميع أن — وقائدها حماس حركة مؤسس — ياسني
بني من فكان خطابية. بالغة مجرد من أكثر أيًضا يبدو لكنه مبالغة، شهداء»، يصبحوا
نفذها التي الهجمات ونفسيٍّا) (سياسيٍّا تدمريًا األوسط الرشق يف اإلرهابية الهجمات أكثر
يهود بشباب مكتظٍّا كان الذي — يهودا بن شارع إىل دخلوا السن»، صغار «شباب
كانوا التي الشظايا قنابل من عدًدا وفجروا — العطلة يوم نهاية يف أيًضا السن صغار
لنافث حماس رته صوَّ الذي املذهل، الفيديو رشيط قدَّم كما خوارصهم. حول يلفونها
عىل حيٍّا مثاًال غزة، قطاع يف اليهود املستوطنني لقتل محاولة يف نفسه ر يفجِّ وهو إنثر

االلتزام. هذا
إن ا. جدٍّ رفيع واالنتحار للموت االستعداد بني الفاصل الخيط فإن النهاية، يف
للمسيحيني بالنسبة محرَّم هو مثلما محرم السلم أوقات يف للمسلمني بالنسبة االنتحار
هو مثلما الحرب، يف أما الطعام). عن الجمهوري الجيش منظمة أعضاء إرضاب (مثل
يمثل ربما فإنه وعي»، عن املوت «باختيار يحتفلون الذين األرمن املسيحيني مع الحال
تختلف قد األفراد دوافع أن يف شك وال املؤمن. أو الوطني الشخص إخالص عىل تأكيًدا
يف انتحارية ليست االنتحارية التفجريات ترعى التي «فالحركات املنظمات: دوافع عن

ذاتها.» حد
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األصولية

أمل وحركة هللا حزب انتهاج من الرغم عىل سياسية؟ أم دينية الدوافع هذه تعترب هل
رصاع يف منخرطتان حقيقيتان سياسيتان قوتان فإنهما الخالص، منهج يشبه نهًجا
االندماج أن يف شك ال فلسطني. يف حماس حال هو مثلما بالضبط السلطة، عىل أريض
يف يتجىل اللبنانية، األهلية الحرب يف والطائفية والعرقية اإلقليمية الدوافع بني الكثيف
ومرص الجزائر يف الحال وكذلك العلمانية، الحكومات تحديث تواجه «أصولية» تحديات
اإلسالم — الحركات لهذه الرئيسية األيديولوجية برزت وأفغانستان. إيران عن فضًال
كيف يدرك الغرب بدأ فقط األخري العقد يف لكن مىض؛ قرن نصف منذ — السيايس
جزئيٍّا الفهم يف التأخر هذا يرجع القديم. شكلها يف األصولية عن السيايس اإلسالم يختلف
املتجذر «االسترشاقي» الغربي العمى سعيد: إدوارد يقول كما (أو الخاطئ التعميم إىل
الثقافية االختالفات فهم يمكن ال اإلسالمي). العالم يف والتغريات الدقيقة للتباينات
أنه األفق يف يلوح كان ما نادًرا جهد وهو كبري، جهد بذل دون النوع هذا من العميقة
الحادي أحداث يف عنيفة صدمة إىل هذا العام االكرتاث عدم تعرض لكن قريبًا؛ قادم
هذه. الجديدة التساؤل روح فرتة عمر سيطول متى إىل السؤال ويظل سبتمرب، من عرش
اإلخوان جماعة تأسيس منذ مرص يف مهمة حركة السيايس اإلسالم حركة كانت
— دين») «رجل يد عىل ذلك فيها يكون ال التي األوىل املرة (وهي مدرس يد عىل املسلمني
اإلسالمية القيم تقويض مكافحة إىل يهدف البنا كان .١٩٢٨ عام يف — البنا حسن وهو
واضحة عبارات يف وضعوا من أول بني من وكان الغربي، التعليمي النظام جانب من
التي — مرص يف باملرة. متوافقني غري قيم نظامي باعتبارهما «الغرب» مقابل يف اإلسالم
املبارشة») غري («الوصاية املدى طويل الربيطاني السلبي والتأثري للهيمنة خاضعة كانت
فرع ٥٠٠ تأسيس مع املسلمني اإلخوان جماعة ازدهرت بقوة. محسوًسا التوتر كان —
عىل يشتمل منها كل ،١٩٤٦ عام يف فرع آالف ٥ إىل وصلت ثم ،١٩٤٠ عام بحلول لها
«الرسل من صغرية داخلية منظمة هناك كانت الوقت، ذلك يف وناٍد. ومدرسة مسجد
الخائنني قتل إىل أوًال تهدف متفرقة، إرهابية عمليات ينفذون كانوا الذين الروحانيني»

لإلسالم.
الخطوات من مجموعة الحكومة أخذت العرشين، القرن أربعينيات أواخر يف
وقامت ،١٩٤٨ عام يف الجماعة فحظرت املسلمني؛ اإلخوان جماعة لسحق العدوانية
عبد جمال قيادة تحت مستقلة جمهورية تأسيس أدى ثم .١٩٤٩ عام يف البنا باغتيال
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قمعية إجراءات اتخاذ إىل (١٩٥٤ عام يف اغتياله املسلمون اإلخوان حاول (الذي النارص
الجماعة، ضد شاملة قمعية حمالت بشن ١٩٦٥ عام يف ذروتها بلغت شموًال، أكثر
الستشهاد كان ما لكن قطب. سيد وهو تأثريًا البنا حسن خلفاء أكثر وإعدام واعتقال
خالل من رشًسا هجوًما يواجه كان اإلسالم بأن حجته قوة أكد أن سوى قطب سيد

والروحية. املادية الوسائل خالل من عنه الدفاع ويجب التغريب، عملية
عبد جمال خليفة قرار خالل من السيايس اإلسالم لتيار النافذة القوة اتضحت
برفع — اإلسالمية هويته بفضل سياسية قوة اكتسب الذي — السادات أنور النارص؛
مشهد يف نفُسه السادات اغِتيل ،١٩٨١ عام يف املسلمني. اإلخوان جماعة عن الحظر
هذا جاء كبري. عسكري استعراض أثناء العسكرية التحية يتلقى كان بينما درامي
حمالت وعىل إرسائيل، مع التاريخي السادات تصالح عىل فعل كرد — جزئيٍّا — العمل
كان لكنه األقباط)، واملسيحيني منهم (املسلمني الدينيني «للمتطرفني» الواسعة االعتقال
قبل من العلمانية، املرصية الدولة حياة عىل املتزايد الهجوم عىل إشارة أيًضا يمثل
اإلسالمية الجماعة وهما أال املسلمني؛ اإلخوان جماعة عن انبثقتا مروعتني جماعتني
عىل باإلرصار السيايس اإلسالم تيار حجة منطق الجهاد جماعة أكملت الجهاد. وجماعة
يمكن ال العالم هذا أوثان أن يف شك «ال املسلح: الرصاع أي الغائبة»؛ «الفريضة مركزية
جماعة إن إذ بعد؛ اإلرهاب يعني ذلك يكن لم السيف.» قوة خالل من إال عليها القضاء
األوىل الرشارة بمنزلة سيكون «انقالبًا» ذلك باعتبار السادات الغتيال خططت الجهاد
نظام قبل من وحشيٍّا قمًعا الجماعة عانت قط. يتحقق لم ما وهو عام، جماهريي لتمرد
ال — يزداد أنه يبدو الجماعات تلك يف التجنيد أن إال التالية؛ السنوات يف مبارك حسني
مع تكبدوها التي الخسائر من أكثر عوضوا الحالة هذه ويف القمع، ظل يف — ينحرس
«مجاهدي» صفوف يف للمحاربة أفغانستان إىل ذهبوا الذين املتطوعني، من املئات عودة
الذين املحاربني هم هؤالء كان — بالطبع — (للمفارقة املاركسية. الحكومة ضد طالبان

األمريكية.) املتحدة الواليات أعدائهم، أكرب مولهم

اإلسالم» «دار هي االسالمية الرشعية وتحكمها اإلسالمي النظام عليها يسيطر التي األرض واعترب
«دار هي اإلسالمية الرشيعة تحكمها وال اإلسالمي النظام عليها يسيطر ال التي األرض واعترب …

الحرب».
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وحدد هللا. سبيل يف الجهاد وهو — منه بد يكون ال حيثما — للقتل واحًدا سببًا هنالك هللا وجعل
رصيًحا: حاسًما تحديًدا املؤمنني غري وهدف املؤمنني هدف

أَْولِيَاءَ َفَقاِتلُوا الطَّاُغوِت َسِبيِل ِيف يَُقاِتلُوَن َكَفُروا َوالَِّذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف يَُقاِتلُوَن آَمنُوا ﴿الَِّذيَن
َضِعيًفا﴾. َكاَن يَْطاِن الشَّ َكيَْد إِنَّ يَْطاِن الشَّ

(١٩٦٧) الدين»، «هذا قطب، سيد

مع مباًرشا انخراًطا — باألصوليني عادة إليهم يُشار الذي — املجاهدون هؤالء يمثل
من الرغم عىل أنه اإلسالم مؤرخي أحد يرى له. رفضهم مجرد من أكثر الحديث العالم
الحديثة» قبل «ما القراءات عىل تفسرياتها يف تعتمد السيايس اإلسالم جماعات رسالة أن
إذ الثورية»؛ وجوديتها يف بالكامل «حديثة فإنها األخرى، الدينية والنصوص للقرآن
قطب، سيد إعدام بعد مرص يف الوجود إىل برزت التي اإلسالمية الجماعات أوىل إن
كان الذي بالفعل» «الدعاية مبدأ بل اإلسالمية، الكتابات فقط ليس إلهامها مصدر كان
القرن ثمانينيات أواخر يف ماينهوف. بادر جماعة مثل اليساريون املتطرفون إليه يدعو
صناعة تستهدف بالكامل إرهابية حملة إطالق إىل الجماعات هذه تحولت العرشين،
ببطء يبدأ كان (الذي الغرب يف خاصة بصورة صادًما كان الذي الهدف وهو السياحة،
الغرب عىل هجوًما يتضمن وأيًضا تماًما)، «بريئة» تكون ال ربما السياحة أن إدراك يف
إطالق حمالت من سلسلة تبع وقد املرصية. بالدولة االقتصادي اإلرضار خالل من نفسه
الهجمات من سلسلة ،١٩٩٢ عام أواخر يف النيلية والرحالت السياحية الحافالت عىل النار
فندق مثل واضحة أهداف عىل اليدوية والقنابل اآللية البنادق باستخدام النطاق واسعة
عام يف األقرص معبد يف سائًحا ٥٨ قتل مذبحة ثم ،١٩٩٦ عام يف القاهرة يف أوروبا
إىل تصل عوائد تحقيق فرصة الدولة فقدت إذ هائًال؛ االقتصادي الرضر كان .١٩٩٧
التي النهائية اآللية أن من الرغم عىل وهكذا القرن. بداية مع أمريكي دوالر ملياري
أنها ١٩٩٦ عام يف اإلسالمية الجماعة أعلنت إذ — هللا هي الجماعات هذه بها تستشهد
مادي مقياس أيًضا هناك — بالنرص» علينا هللا يمن «حتى ثبات يف معركتها» «ستواصل
— الالزمة العسكرية القوة اإلسالمية للجماعات توفر أينما أنه الواضح ومن للفعالية.
حوارها يعكس ما عىل العنف استخدام تقرص ال فإنها — أفغانستان يف الحال هو مثلما

املفتوحة. الحرب مجال إىل الجهاد بمفهوم ينتقلون بل هللا، مع الرمزي أو البياني
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١٩٧٩ عام يف إليها السوفييتي االتحاد دخول بعد أفغانستان يف الرصاع شكَّل
الحركات جميع بني من إشكالية األكثر تعد التي اإلرهابية، الحركة ظهور إىل طريًقا
اتصال كجماعة بدأ الذي — القاعدة تنظيم أصبح القاعدة. تنظيم وهي أال اإلرهابية؛
امللهمة القيادة لنرش ا عامٍّ إطاًرا — األفغانية املقاومة إىل انضموا الذين العرب للمتطوعني
االتحاد انسحاب بعد أفغانستان أعضاؤه ترك أن بعد العالم، عرب الدن بن ألسامة
بالطبع — غامًضا ا رسٍّ القاعدة تنظيم هيكل ظل .١٩٨٩ عام يف وانهياره السوفييتي
عرش الحادي هجمات حتى األقل عىل — األمريكية االستخباراتية للوكاالت بالنسبة أيًضا
رسمي تنظيم من أكثر جوهرية فكرة القاعدة تنظيم أعضاء يجمع وكان سبتمرب. من
الدفاع يف أسلوبها ل تحوُّ يف سببًا ١٩٩١ عام يف الخليج حرب أحداث وكانت يوحدهم،
قوة بإنشاء الدن عرضبن السعودية الحكومة فيه رفضت الذي الوقت حتى اإلسالم. عن
الدن بن كان العراقي، الغزو تهديد ضد السعودية العربية اململكة عن للدفاع عسكرية
السعودية قبول لكن األهمية. غاية يف عمًال باعتباره التقليدي العسكري العمل إىل ينظر
تنبأ والذي الغرب، يمثله الذي الخطر الدن بن عيني يف بشدة م ضخَّ األمريكي التدخل
الوسائل بكافة مقاومتهم ويجب «الصليبيون»، عاد لقد طويل. وقت قبل وقطب البنا به
الذي بالتفجري مروًرا األمريكية، السفارات تفجري بني األعمال هذه ترتاوح ربما املمكنة:
املدمرة عىل الهجوم إىل ،١٩٩٤ عام يف نيويورك يف العاملي التجارة ملركز ينجح كاد

.٢٠٠٠ أكتوبر ١٢ يف عدن ميناء يف كول إس إس يو األمريكية
إىل يرجع ما قدر الحظ، إىل األعمال لهذه التدمريية املعدالت زيادة ترجع ربما
الواليات عىل الحرب الدن بن إعالن أن إىل بالطبع تشري لكنها املتبعة، االسرتاتيجية
تفجري بعد خطابية. بالغة مجرد من أكثر كان ١٩٩٦ أغسطس يف األمريكية املتحدة
وقوع لوال هائل دمار يف يتسبب أن شأنه من كان الذي الخصوص— وجه عىل نيويورك
تقريبًا كاملة مفاجأة ٢٠٠١ سبتمرب هجوم اعتبار يشري — القنبلة زرع عملية يف خطأ
كان لقد بل الفني. وتطورها اإلسالمية الجماعات مثابرة قدر من التقليل سهولة مدى إىل
بوضوح يوسف وأعلن التجارة. برجي لتدمري يخطط — القنبلة مصمم — يوسف رمزي
خسائر تكبد خالل من حرب» «حالة يف أنها تدرك أمريكا جعل يف يتمثل هدفه أن عن
… ابتكرتموها التي الطريقة هي «هذه إن إذ وناجازاكي: هريوشيما خسائر غرار عىل

معكم.» التعامل املرء خاللها من يستطيع التي الوحيدة اللغة
األمريكيني ضد «الجهاد — ١٩٩٦ عام إعالن يف املستخدمة التعبريات كانت
الخارجية بالسياسة مباًرشا ارتباًطا ترتبط — الرشيفني» الحرمني بلد يحتلون الذين

111



اإلرهاب

فرانكلني عرص منذ األمريكية الخارجية للسياسة تاريخيٍّا رسًدا اإلعالن (شمل األمريكية
للدولة اإلسالمية غري والسياسات الفساد لسياسات تفصيل عن فضًال روزفلت، دي
أمريكية سياسات مجموعة من أكثر الجهاديني يهم ما هناك كان لكن السعودية).
تدور طويلة قصة يف مكانتها — األكرب» «الشيطان — املتحدة الواليات تحتل محددة.
اإلسالم عىل للهيمنة الحثيثة الغرب جهود فيها أدت ضحايا، إىل املسلمني تحول حول
والحل العربي-اإلسالمي. للعالم االجتماعي واإلفقار املهني السيايس التمزق إىل وتدمريه
الدين بني الفصل فيها ينتهي حقيقية إسالمية دولة تأسيس يف يتمثل لهذا الوحيد
أن الواضح من العالم، يف إعجازيٍّا تحوًال يتطلب األمر أن يبدو قد بينما والسياسة.
من املبكرة التوسع فرتة يف «املعجزة» هذه عىل واقعي نموذج إيجاد يمكنهم الجهاديني

نفسه. محمد النبي راية تحت اإلسالم عمر
يف القاعدة تجمع تاريخية، إشارات الستخدام ينزع الذي خطابها من الرغم عىل
عملية أن لتوضح الحديثة، التكنولوجيا واستغالل السيايس اإلسالم أيديولوجية بني قوة
«غربنة»؛ عملية أتاتورك) عهد منذ الحداثة رواد معظم ذهب (مثلما تتطلب ال التحديث
بدأ الحقيقي. اإلسالم استعادة أجل من الرصاع يف الغرب ضد استخدامها يمكن إذ
هي الدائمة املنظمات ال املؤقتة «الشبكات» أن إىل التوصل يف تدريجيٍّا الغربيون املحللون
املعتقد وليس والصداقة، املحلية مثل عوامل وتقع إسالمية. هجمات لتنفيذ احتماًال األكثر
املؤسسات بقدر — اإلنرتنت ر ويوفِّ الشبكات. هذه نشاط»، «مركز أو قلب يف الديني،
هو هجماتهم لتنفيذ املهاجمني يدفع ما لعل بها. يتواصلون التي الوسيلة — الدينية
أعلن وكما العالم. يف مكان أي يف املسلمني ضد يرونها التي للمظالم االنتقام يف الرغبة
مسئولية أتحمل «إنني :٢٠٠٥ عام يف لندن تفجريات منفذي أحد — خان صديقي محمد
االسرتاتيجي الجدل أما لهم.» واالنتقام املسلمني وأخواتي إخوتي حماية عن مبارشة
الستهداف تُوىل أن يجب األولوية كانت إذا ما حول فيدور الجهاديني بني الحقيقي
القريب»، «العدو أم — الغربية وأوروبا األمريكية املتحدة الواليات — البعيد» «العدو

والسعودية. مرص يف كما الزائفة اإلسالمية األنظمة
سبيل عىل خذ اإلسالم. عىل حكًرا ليست «األصولية» أن نتذكر أن يجب أخريًا،
للعواقب تقدير وعدم كامل طيش يف — التي اليهودية إيمونيم جوش جماعة املثال
وبهذا القدس. يف الرشيف الحرم محيط لتدمري ١٩٨٤ عام يف خططت — السياسية
منذ الصهيونية ضد العربية للمقاومة دافًعا كان الذي الهاجس الجماعة دت جسَّ العمل،
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أوهام مجرد باعتباره الستبعاده بجد يسعون الصهاينة كان الذي الهاجس وهو البداية،
«إن قائًال: عقب عىل رأًسا التقليدي السيايس املنطق كاهانا قلب وقد املسلمني. لدى
الكربى املصائب سيجلب الذي هو اليهودية الرشيعة وفق العرب مع للتعامل رفضنا
العرب، مع العداوة يف خشيته يجب الذي اليشء يتمثَّل ال أخرى، (بعبارة رءوسنا.» فوق
األصوليون اليهود يؤكد رابابورت، يشري وكما اإلله.) غضب بل بأرسه، العالم حتى أو
— إلرسائيل األصيل اليهودي الغزو يف الجماعية اإلبادة إىل يهدف كان الذي العنف عىل
(أي «هريم مفهوم أن عىل ويؤكدون — غزوتهم يف اليهود نفسه اإلله صحب عندما
اليهودية. الدولة عىل للحفاظ فريضة بمنزلة بل فحسب، ُمربًَرا ليس اإلفنائي الحرب)»

قنابل عرش انفجرت عندما آخرين ٢٠٠٠ من يقرب ما وُجرح شخًصا ١٩١ ُقتل :2-6 شكل
.٢٠٠٤ مارس ١١ يف صباًحا و٤٠ : ٧ ٣٧ : ٧ الساعة بني مدريد يف ركاب قطارات أربعة يف
وقد محدد، هدف لتنفيذ تجمعوا قيادة» «بال اإلسالميني من مجموعة الهجوم منفذو وكان

رسمي.2 تنظيم عرب وليس االجتماعية الشبكة عرب مًعا اجتمعوا

مما أكثر اإلرهاب مفهوم نطاق يوسع الرتهيب وليس اإلبادة هدف أن يبدو ربما
أنه إال هنا، دقة أكثر اصطالًحا يكون قد السيايس النشاط مفهوم أن ورغم ينبغي.
تطلًعا السياق هذا يف الجماعية اإلبادة اصطالح يصف بينما ينبغي؛ مما أكثر مخفف
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بثبات. سياسيٍّا هدًفا األرض— عىل الحفاظ — النهائي الهدف يظل لكن عمًال. منه أكثر
لكنه الغربية، للتقاليد بالنسبة مفهوم غري يكون وربما غريبًا، سياسيٍّا منطًقا نواجه إننا
املنطق عن الظاهري التام االنفصال عن تماًما مختلف منطق أنه عىل إليه النظر يمكن

الخالصة. «الدينية» النشطة الجماعات معظم عنه تعلن الذي السيايس،
الطوائف إىل الخالصني «الدينيني» الناشطني أكثر ينتمي املنظور، هذا وفق
عددها يبلغ التي األخرى والجماعات شنريكيو أوم جماعة مثل — التي الهامشية،
األلفي امللك مذهب رؤى عىل تعتمد — وحدها اليابان يف ألًفا ١٨٣ التقديرات) أحد (وفق
يف فهمها إمكانية بافرتاض (حتى برشي عنرص أي خالل من تحقيقها يمكن ال التي
حرصيٍّا، املتقدمة التكنولوجية املجتمعات نتاج الطوائف هذه تكون ال قد األول). املقام
املذعنة املادية تجاه اإلحباط إىل يرجع أنه يبدو القرن» «نهاية فرتة يف انتشارها لكن
سبعينيات يف الصغرية الجماعات إرهاب مع الحال هو ومثلما األيديولوجيا». «لنهاية
بعض يف تكون التي املجتمعات يف حيٍّا عصبًا الجماعات هذه تمس العرشين، القرن
التكنولوجيا استخدام إساءة حيال ما حد إىل وقلقة الفائق، بالتطور وعي عىل األحيان
طوكيو أنفاق مرتو يف السارين غاز شنريكيو أوم جماعة إطالق واقعة فتحت املتقدمة.
جماعي قتل عمليات لتنفيذ املفزع االحتمال أمام واسًعا الباب ١٩٩٥؛ مارس ٢٠ يف
شنريكيو أوم جماعة حيازة يف أن الحًقا شنتها التي الغارات يف الرشطة قوات (وجدت
العنف، من املستوى هذا ظل يف شخص). ماليني ٤ لقتل يكفي ما السارين غاز من
رمزية، إشارات إىل اإلرهاب اختزال صور أنقى إما أنه عىل إليه النظر يمكن ما إىل نصل

عبثية. أكثرها أو

هوامش

(1) © Sipa Press/Rex Features.
(2) © EL PAIS/Reuters/Corbis.
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من سيما «ال حال، أي عىل باألمن تؤمن ال إنها دائًما تقول بلوم اآلنسة كانت
يف ندري، ال حيث من يأتون يشاءون، متى يأتون إنهم إذ الناس؛ «أولئك»

الليل.» منتصف
(١٩٧٩) األمان» «شبكة بول، هاينريش

مع للتعامل أسوأ وأخرى أفضل وسائل هناك هل اإلرهاب؟ قضية حيال نفعل ماذا إذن،
املعتدلة القوانني وضع من تتدرج املمكنة، األفعال ردود من وفرة ثمة قطًعا، اإلرهاب؟
من هل املحتملة؟ التكاليف هي وما املمكنة؟ املنافع هي ما الشامل. العسكري القمع إىل
كما — التحديد وجه وعىل املرض؟ من أسوأ األحيان بعض يف الدواء يكون أن املمكن
التخيل دون اإلرهاب عىل التغلب ديمقراطي مجتمع أي يستطيع «هل — الكور يتساءل

للنظام؟» األساسية القيم عن

اإلرهاب؟ مكافحة أم لإلرهاب مضادة إجراءات

عىل التقليد. إىل امليل يف اإلرهاب تجاه األفعال ردود يف الكامن األكرب الخطر يتمثل ربما
لإلرهاب» «املضادة اإلجراءات بني بوضوح التمييز الشائع من كان عديدة، سنوات مدار
تتخذها قد التي القانونية الخطوات كل إىل األول االصطالح يشري اإلرهاب». و«مكافحة
االصطالح أما — العرفية القوانني فرض إىل الخاصة الترشيعات سن من بدءًا — الدولة
وعمليات االغتياالت مثل — اإلرهابية لألساليب للدولة التابعة القوات تبني فيعني الثاني
— لكنه األحيان، بعض يف قائًما االصطالحني بني التمييز هذا يزال ال العشوائية. االنتقام
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تغريات إىل يشري هذا كان إذا ما الواضح غري ومن االختفاء. إىل طريقه يف — األغلب يف
الرئيسية النتيجة تبدو أخرى، مفاهيم مع الحال هو ومثلما ال؛ أم نفسها املفاهيم يف
اإلرهاب» «مكافحة اصطالح أن يف شك ال التعريف. عىل الغموض من ملزيد إضفاءً
الشكل تفضيل يف استثناءً ويكيبيديا موسوعة وتعترب حاليٍّا؛ السائد االصطالح هو يعترب
— أخرى أشياء بني من — إنشاء عىل ينص األمريكي الوطني فالقانون التقليدي.
قضية يتناولون الذين الكتاب بعض أن من الرغم وعىل اإلرهاب». مكافحة «صندوق
أحدهم (يشري املصطلحني داللة عىل يتفقون ال فإنهم املصطلحني، بني يميزون اإلرهاب
دفاعية لإلرهاب املضادة اإلجراءات تعترب اإلرهاب، مكافحة إجراءات عكس «عىل أنه إىل
حني يف سلبية» استجابة تعترب اإلرهاب «مكافحة أن آخرون يرى بينما طبيعتها»، يف
ما عادة ذلك، ومع وفعالة».) هجومية حكومية «أداة لإلرهاب املضادة اإلجراءات أن
ما لعل ضمني. أو ظاهري تمييز أي دون متبادلة، بصورة حاليٍّا االصطالحان يُستخدم
عىل لكن ترشيعاتها. يف للمصطلحني الربيطانية الحكومة استخدام هو أكثر القلق يثري
حول تدور التي املوضوعات عىل الرتكيز علينا هذا، الظاهري االكرتاث عدم من الرغم
أو إىل» «اللجوء قبيل من عبارات تتضمنها التي الليربالية-الديمقراطية املعايري انحدار
تخطي إىل بسهولة الدول تنزلق قد أسباب، لعدة إنه إذ اإلرهاب»؛ مكافحة إىل «النكوص

املقبولة. الحدود

واالستجابات التهديدات

الوضع بمكان األهمية من يظل الرتويع، عىل الرد يف املناسبة الطرق بشأن التفكري عند
مستقلة. اسرتاتيجية باعتباره واإلرهاب بالحروب، املرتبط الرتويع بني الفرق االعتبار يف
الفعل رد يكون ربما «الخالص»، اإلرهاب يمثله الذي الفعيل للتهديد موضوعي تقييم يف
حوادث من خطورة أقل اإلرهاب يعترب إحصائي، منظور وفق تماًما. تجاهله هو األنسب
أحداث بعد وحتى وقائية. إجراءات باتخاذ معه للتعامل كثريًا قابلية وأقل الطرق،
واضح «خطر األمريكية املقولة مع يتماىش اإلرهاب أن يبدو ال سبتمرب، من عرش الحادي
التهديدات يف املبالغة إىل الحكومات نزعة من للحد تحديًدا وضع معيار وهو ووشيك»،
أشار مثلما — ذلك يعني هل للهجوم. مستعدة ظاهرة إرهابية قوة توجد فال املاثلة.
من جديد نوع مواجهة يف مجدية تعد لم القديمة اللعبة» «قواعد أن — بلري توني

التهديدات؟
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عىل بسيطة مسألة اإلرهاب ضد إجراءات اتخاذ يعترب ال الديمقراطية، للدول بالنسبة
الديمقراطية. الذخرية من جزءًا بعضاألنظمة تجاه املتوفرة االستجابات تمثِّل ال اإلطالق.
قتًال الحكومة «قتلت عندما ،١٩٧٩ عام ثورة بعد إيران بمثال الكور والرت يستشهد
الطبية املساعدة توفري ورفضت التعذيب، خالل من معلومات عىل وحصلت عشوائيٍّا،
هذه أكانت سواء اإلرهابية.» الحركة ظهر الحكومة قصمت كما املصابني. لإلرهابيني
الليربالية»، «للدولة متاًحا خياًرا الحالة هذه تعترب ال ال، أم حقيقية ونتيجة سبب عالقة
وتكلفة. وعبئًا للوقت واستهالًكا حذًرا أكثر ووسائلها إجراءاتها تكون أن يجب التي
اإلرهابية الحملة أوج يف ُكتب الذي — بول لهاينريش األمان» «شبكة كتاب يضعنا
األعمال عىل يرتتب قد الذي د، املعقَّ األمني النظام داخل — أملانيا غرب يف اليسارية
حول املضجع تقض أسئلة ويثري — بلوم اآلنسة شكوك عن النظر بغض — اإلرهابية

النظام. لهذا األوسع التداعيات
عامة استجابة أفضل أن — جودين روبرت قبل من املثال سبيل عىل — ُطرح لقد
استخدام أو العمل، إىل الذهاب مجرد يعترب الخوف». «بعدم التحيل يف تتمثَّل لإلرهاب
فعالية اإلجراءات أكثر يوليو؛ من السابع هجمات مثل هجمات بعد العامة، املواصالت
العامة الذعر حالة وسط أنه إىل إنجلش ريتشارد أشار العاديني. األشخاص جانب من
تجربتهم الناس نيس سبتمرب، من عرش الحادي هجمات أعقاب يف الجميع انتابت التي
يظهر لم لكن عديدة. لسنوات اإلرهاب مع التعايش تعلَّموا قد كانوا إنهم إذ اإلرهاب؛ مع
فعلوا بل الجأش، ورباطة التماسك إىل الجميع لدعوة االهتمام من يكفي ما السياسيون
أن ٢٠١٠ أكتوبر يف يعلن ألن الربيطاني الدفاع بوزير األمر ووصل بل ذلك. عكس
أحد منه يطلب ولم الحديثة»، الذاكرة يف مىض وقت أي من اآلن خطًرا أكثر «العالم
كان مهما — اإلرهاب تجاهل خيار يعترب ال السياسية، الناحية من الرأي. هذا تربير
الجماهري احتياج باستغالل تحديًدا وظيفته اإلرهاب يؤدي مفيًدا. خياًرا — عقالنيٍّا خياًرا
باعتباره — اإلرهاب إن ذلك. حيال وقلقهم وممتلكاتهم، حياتهم أمن لتحقيق العميق
لكن عبثيٍّا، يكن لم إن للتصديق، قابل وغري محتمل غري أمًرا يعترب — الدولة لبقاء تهديًدا
اإلرهاب يعترب العام، لألمن عمومية األكثر واملعنى للقوة، الدولة الحتكار تحديًا باعتباره
العالم يف مذهلة بصورة ازدهر قد اإلرهاب أن املصادفة قبيل من وليس الفعالية. شديد
األمن من مسبوقة غري مستويات حقق عرش التاسع القرن منذ الذي الحديث، الغربي
ضغط يكون حتًما والتعقيد. التطور غاية يف تحتية بنية عىل االعتماد إىل باإلضافة العام،
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ممثيل من العديد يطالب حيث الديمقراطية، املجتمعات يف مستوياته أعىل يف العام القلق
كجزء والهلع املخاوف إثارة يف تبالغ التي الحرة اإلعالم وسائل ذلك يف بما — العامة
«التخاذ هؤالء رؤية لكن ذلك. الناس يطلب لم لو حتى إجراءات، باتخاذ — عملها من
رسعان لكن خفيٍّا. العدو يكون عندما سهلة مسألة ليست الحكومة قبل من إجراءات»
وهو للمعلومات»، قويٍّا «رشًها — روبرتس آدم قول حد عىل — الحكومات تكتسب ما
البحث خضم يف خرقها أو القانونية القيود عىل التحايل إىل رسيًعا يؤدي أن يمكن ما
االعتقال وعمليات الرشطة، قوات سلطات زيادة إىل ذلك يؤدي أن ويمكن املعلومات. عن
واستخدام القانونية، اإلجراءات يف النطاق واسعة تعديالت وإجراء محاكمات، بدون

واملهينة». اآلدمية غري «املعاملة املعتدل قرينه أو التعذيب

والتالؤم التناسب

أشار اإلرهاب؟ ضد اإلجراءات عىل وضعها يجب التي — وجدت إن — القيود هي ما
«جوهر برنامج تقارير أحد إعداد أثناء يس بي بي بمحطة الصحفي — جيسل ديفيد
مواجهة يف التناسب من ما نوع عىل «الحفاظ حتى أنه إىل — ١٩٨٥ يف املوضوع»
حال، أي عىل األخالقية، القيود فما الرتضية. قبيل من مسألة يعترب قد اإلرهابية الوحشية
ستعكس فإنها قيود، هناك تكون أن املقدر من كان فإذا اإلرهابي؟» بها يلتزم التي
لهجوم. يتعرض أو تهديد أي تحت يقع الذي املجتمع يف السائدة األخالقية املعايري
جيسل يرى الغربية»، «الحضارة لواء حاملة نفسها تعترب التي املجتمعات لتلك بالنسبة
الرؤية مع تماًما «يتوافق — األكويني توما القديس يصفه مثلما — التناسب مبدأ أن
الرضر مع متناسبًا الدولة فعل رد يكون أن يجب العامة.» واملصلحة للعدالة الحديثة
إىل الدولة تتخذه الذي اإلجراء يضيف أن األحوال من حال بأي يجب فال عليها؛ الواقع
الظلم من أكرب ظلم وقوع إىل املضاد الهجوم نتيجة تسفر أن يجب وال العنف، حجم

األصيل. االستفزاز مصدر كان الذي
وحتى للقياس. قابًال نظريٍّا) األقل (عىل التناسب يعترب التقليدية، الحرب حالة يف
يصعب التقليدية العسكرية القوات حتى ترتكب. ما غالبًا األخطاء كانت الحالة، هذه يف
كالوزفيتز أشار للعدو. السياسية النوايا فهم إساءة يسُهل ما وكثريًا بدقة، حجمها تقدير
االسرتاتيجية األسئلة قائمة عىل األول «السؤال أن يف املتمثلة ظاهريٍّا، البسيطة النقطة إىل
املوقف. توصيف بشأن الوضوح غاية يف القرار صانعو يكون أن هو شموًال»، واألكثر
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مجدًدا نعود إننا حيث املوضوع؛ هو اإلرهاب يكون عندما هنا بالبساطة إيحاء أي يتبخر
فاإلرهاب يمثله. الذي والتهديد اإلرهاب طبيعة بتحديد املتعلقة األساسية املشكلة إىل

عسكري؟ لعمل يخضع أن شكل بأي يمكن فهل غزًوا؛ «ليس»
يندر املثال، سبيل عىل كالوزفيتز. يشرتطها التي الوضوح درجة تحقيق يصعب
غري «بصورة كتب الذي سايمون، جيفري مثل راند، مؤسسة أعضاء أحد عىل العثور
األسئلة وطرح الوراء إىل قليًال الرجوع إىل الحاجة عىل يحض ١٩٨٧ عام يف رسمية»
تهديد إىل «حقيقًة تتعرض الحيوية األمريكية املصالح كانت إذا ما قبيل من الرئيسية،
تحل بأن واشنطن سمحت عديدة، «لسنوات أنه إىل سايمون أشار الدويل.» اإلرهاب
وقد اإلرهاب.» لخطر العقالني التقييم محل لإلرهاب الطبيعية العاطفية الكراهية
األمريكي للشعب املتزايد «اإلحباط لإلرهاب العسكرية الحلول حول النقاش «أزكى»
االعتبار يف أُخذ قد يكون أال وإمكانية الجديد»، العدو تجاه والغضب األمريكية والحكومة
سيطرة نطاق خارج تقع حلوًال فقط ثمة أن أو املعضلة»، لهذه حل هناك يكون «أال

املتحدة. الواليات
هزيمته يمكن اإلرهاب بأن املستمر التوقع رفع — كالوزفيتز حذَّر كما — لكن
املزيد مواجهة يف األمريكية الخارجية السياسة ووضع الرصاع، يف املخاطر سقف من
عىل «هجوم إىل يتحول كان إرهابي هجوم كل أن يف تتمثل املشكلة كانت املخاطر. من
غري القومي واألمن الوطني الرشف بني الحدود فأصبحت الوطني.» والرشف الكربياء
زيادة إىل تميل العسكرية الفعل ردود أن عىل املتواترة القرائن تجاهل جرى واضحة.
«انتصارات» أي قلب بإمكانهم «اإلرهابيني أن حقيقة تجاهل جرى مثلما العنف، دائرة
حث املناسب.» املكان يف توضع واحدة قنبلة خالل من اإلرهاب، مكافحة عمليات تحققها
وتقبل القومي، الفعل رد حدة من ض تخفِّ أن يجب املتحدة الواليات أن عىل سايمون
رصاع تجاه هائلة موارد تخصيص من بدًال الحياة، حقائق أحد باعتباره اإلرهاب وجود

له. نهاية ال
التأكيد أدى طويل. بوقت نيويورك يف التجارة برجي تدمري قبل بالطبع ذلك كان
قبلها، ما جميع طمس إىل يشء» كل ت «غريَّ سبتمرب من عرش الحادي أحداث إن القائل
سبتمرب عرشمن الحادي أحداث قدَّمت تكون فربما الرأي. هذا مثل آراء طمس إىل وكذلك
— الحضارة عن نيابة — املتحدة الواليات أعلنت العسكري. الفعل لرد األقوى االختبار
يحدث لم نفسه. اإلرهاب عىل بل القائمة، اإلرهابية املنظمات عىل فقط ليست الحرب؛
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برز الثقة. بهذه العسكري العمل مالءمة تأكدت أن — ١٩١٤ يوليو يف حتى — قبل من
١٠١ الفرقة إىل الشكر عيد يوم يف بوش الرئيس خطاب يف االلتزام لهذا املربك املدى

شهرين: بعد جوٍّا املحمولة مشاة

إرهابيني، تأوي كنت إذا العالم. أمم كل إىل توجهها رسالة أمريكا لدى إن
يُقىض حتى كأمة باألمان ننعم لن ذلك. عواقب وستتحمل … إرهابي فأنت
بأرسه العالم أنحاء جميع يف الرشور هذه سنحارب كافة. التهديدات هذه عىل

السنوات. مر وعىل

تعرضت ألمة رضوري مسكن بمنزلة ما حد إىل كان الخطاب هذا أن يف شك ال
عىل قانوني غري — الدويل القانون ووفق — رشس هجوم وسط جاء لكنه هائلة، لصدمة
غضون ويف صادمة. تداعيات له كانت الذي الهجوم وهو أفغانستان، يف طالبان نظام
حسني صدام نظام عىل وأكرب أوسع هجوًما األمريكية املتحدة الواليات شنت أشهر، ستة

القاعدة. بتنظيم ظاهرة عالقة أي له يكن لم الذي العراق، يف
بدا الذي النفس، عن الدفاع تربير تحت اإلرهاب» عىل العاملية «الحرب انطلقت
العسكري العمل مؤيدو يكن لم أثاره. الذي هو حدث الذي الهجوم أن بوضوح للكثريين
جديد نوع بداية بمنزلة كانت سبتمرب من عرش الحادي هجمات أن توضيح إىل بحاجة
إمكانية فكرة تخضع لم أوسع. نطاق عىل الطراز قديم إرهابيٍّا عمًال وليست الرصاع، من
األهداف تدمري يف املتبعة األساليب غرار عىل وتدمريها اإلرهابية، املنظمات مواقع تحديد
قبل من النادرة االعرتاضات بعض (جاءت البداية. يف حقيقي عام نقاش إىل التقليدية؛
أكثر أساليب اتباع رضورة عىل حث الذي هاورد، مايكل السري املتميز العسكري املؤرخ
من أول كان الذي جونز، تريي السابق بايثون» «مونتي فريق ونجم رضًرا، وأقل عمًقا
الواليات كانت مجرد.) اسم عىل حرب شن املمكن من كان ما إذا حول السؤال أثار
واضًحا ظهر ما وهو العسكري: الفعل رد من ثابت نمط قواعد بالفعل أرست قد املتحدة
عىل ا ردٍّ ١٩٩٨ أغسطس يف كلينتون الرئيس شنها التي الالنهائي»، املدى «عملية يف
وهي املفخخة، الشاحنات باستخدام السالم ودار نريوبي يف األمريكيتني السفارتني تفجري
فأُطلقت األمريكيني). من منهم شخًصا ١٢) شخًصا ٢٥٩ فيها ُقتل التي التفجريات
إدارتها يتوىل تدريبية معسكرات أنها أُعلن أفغانستان، يف أهداف عىل كروز صواريخ
قائًال: كلينتون أعلن السودان. يف عسكرية كيماوية مواد ومصنع الدن، بن أسامة
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كان — األخرى الحاالت يف الحال هو كما — الحالة هذه يف لكن اإلرهاب.» هو «هدفنا
وجه عىل الخرطوم يف الشفاء مصنع قصف كان وربما بل خالف؛ محل األهداف اختيار

خطأ. الخصوص
يسهل ال — العرضية» «األرضار أو — االستخباراتية األخطاء هذه بدون حتى
يمكن ال عندما املحض واالنتقام والقصاص، العسكري، الرد بني التفرقة عىل الحفاظ
كانت املبارش غري الرد فائدة أن عن فضًال الدقة؛ وجه عىل مكانه أو العدو طبيعة تحديد
شن حيال الشك من الطويل التاريخ عىل الضوء روبرتس آدم سلَّط شك. محل دائًما
الهجمات ألن نظًرا أنه إىل مشريًا اإلرهابية، العمليات عىل ا ردٍّ باعتبارها العقابية الغارات
قبيل من سيكون … القيرصية روسيا يف الجسيم خطأها «أثبتت القادة تستهدف التي
العراق غزو تحوَّل اإلرهاب.» مكافحة باسم مجدًدا الحياة إىل إعادتها العميقة السخرية
الوقت ويف ودموية. فداحة االسرتاتيجية األخطاء هذه أكثر يَُعد قد ما إىل ٢٠٠٣ عام يف
هجمات يف متورًطا كان العراق أن عىل قرائن توجد «ال أنه بوش الرئيس فيه أقر الذي
فيها ُقتل ممتدة داخلية حربًا تخوض التحالف قوات كانت سبتمرب»، من عرش الحادي
أو التناسب من نوع أي وجود الصعب من كان مدني. عراقي ألف ١٠٠ عن يزيد ما
جماعات مليالد خصبة أرًضا الحرب يف الخرباء معظم رأى حيث الصدد؛ هذا يف املالءمة
ال سبتمرب، من عرش الحادي هجمات عىل عقد مرور بعد مرتابطة. غري جديدة إرهابية
خالل من اإلرهابية الشبكات عىل القضاء إمكانية يف تعتقد الوكاالت من العديد تزال
طيار بدون اآللية والطائرات الذكية األسلحة وأن لها، املدبرة» «العقول عىل القضاء

عكسية. سياسية آثار وجود دون النتيجة هذه تحقيق يمكنها

اسرتاتيجية خيارات

العدالة لغياب َعَرًضا باعتباره اإلرهاب، قراءة خيار من يبدأ السياسات خيار طيف لعل
الحركات مثل — الحاالت بعض يف إصالحات. إجراء خالل من ذلك عىل والرد االجتماعية،
العنف. أسباب عىل القضاء إىل مبدئيٍّا املبارشة التنازالت تؤدي ربما — العرقية االنفصالية
الحادي هجمات منذ الجدد املحافظون منها سخر عبارة (وهي الجذرية» «األسباب تعترب
بالعمل عالقتها تعترب كما وضوًحا، أقل األخرى االجتماعية للمشكالت سبتمرب) من عرش
لالعرتاض ُمعرًَّضا السيايس التكيف خيار يعترب الحاالت، جميع يف مبارشة. أقل اإلرهابي
عليه. تشجيًعا ثم ومن — العنف أمام تنازًال يعترب الخيار هذا مثل إن القائل القوي،
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للعنف، الرصيح للنبذ جائزة باعتباره ذلك) حدث (إذا اإلصالح يُقدَّم كقاعدة، وهكذا
ما بني هنا التوازن يكون ربما الديمقراطية. للمبادئ الرصيح والتبني بالخطأ، واإلقرار
أيرلندا يف عديدة لسنوات الحال كان مثلما — للغاية دقيًقا توازنًا أوًال، يأتي أن يجب
الحال كان إذا تماًما. «السالم») (عملية السياسية العملية تتوقف بحيث — الشمالية
من وللحد املوقف، يف للتحكم لإلرهاب مضادة إجراءات ستُتخذ نفسه الوقت ففي كذلك،
أما مقبوًال». «مستًوى حذر غري يف الربيطانيني الوزراء أحد أسماه ما إىل وصوًال العنف
جهد هناك يكون فقد جريمة، باعتباره اإلرهاب إىل نُظر أو اإلصالحات، تقدم لم إذا
أن يمكن وما بل ممنهجة، هجومية إجراءات اتخاذ يتضمن ما وهو عليه، للقضاء حثيث
اإلرهاب إىل يُنظر وعندما إرهابيني. تأوي أنها يُعتقد مجتمعات من «باالنتقام» يوصف

عنيفة. الجهود تلك تكون فقد الرش، أو الجنون تجليات أحد باعتباره
أكثر لإلرهاب املضاد العمل يكون أن يجب العامة، السياسة النية كانت أيما
االستجابات بنطاق خريطة وضع يف للمساهمة اإلرهابي. العمل من ومعيارية تمييًزا
تفرقة بوضع أوًال نبدأ ربما اإلرهاب، ملكافحة أو لإلرهاب مضادة سياسة سواء املتاحة،
اإلرهابي العمل طبيعة تشكِّل إجماًال، النشطة. واإلجراءات السلبية اإلجراءات بني أساسية
لعمليات فعل رد املطارات يف األمن زيادة يعترب املثال، سبيل عىل السلبية: اإلجراءات
«تعزيز عليها يُطلق التي الدفاعية اإلجراءات وتعترب وتخريبها، الطائرات اختطاف
وكذلك القنابل، باستخدام للهجمات فعل رد املستهدفة» املباني يف األمنية اإلجراءات
وتمثل وهكذا. االختطاف، لعمليات فعل رد األفراد لتأمني األمان» «شبكة إجراءات
أنها كما اإلرهابيني. أمام املتاحة الفرص تقليص إىل تهدف مجهودات اإلجراءات هذه
فربما النشطة، اإلجراءات أما اإلرهابي. العمل توقع باستحالة ضمنيٍّا إقراًرا أيًضا تمثل
اعتقال بهدف اإلرهابية الجماعات مع االشتباك خالل من املوقف مع التعامل إىل تسعى
نظام وضع يف االتجاه هذا يف للنجاح الوحيدة الفرصة وتكمن عليهم. القضاء أو أفرادها
معلومات عىل للحصول واملراقبة االخرتاق مثل أساليب باستخدام ال، فعَّ استخباراتي
لكن التكاليف، وباهظة كبرية استخباراتية وكاالت عادة الحديثة الدول تمتلك دقيقة.
أو متسًقا ليس املعلومات من النوع هذا توفري يف الوكاالت هذه نجاحات تاريخ سجل
تنفق دولة يف سبتمرب من عرش الحادي هجمات وقعت فقد تقدير. أفضل عىل منتظًما
املركزية، االستخبارات ووكالة الفيدرايل التحقيقات مكتب مثل وكاالت عىل طائلة أمواًال
التحذير من الرغم عىل اإلرهاب، ملكافحة الة فعَّ إجراءات أسس وضع يف فشلت لكنها
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بن أسامة منظمة وتحديد ،١٩٩٤ يف العاملي التجارة مركز تفجري خالل من تبدَّى الذي
قائمة عىل مدرًجا الدن بن كان (فقد القومي لألمن كبريًا تهديًدا تمثِّل باعتبارها الدن
اتضح وكما عدة). لسنوات الفيدرايل التحقيقات ملكتب مطلوبة شخصيات عرش أكثر
٢٠٠١ يوليو يف الفيدرايل التحقيقات مكتب عمالء أحد أورده تقرير تجاهل جرى الحًقا،
يف دروًسا يتلقون الذين األوسط، الرشق منطقة من األشخاص عدد إىل يشري أريزونا، يف

رؤسائه. قبل من املطارات؛ بأمن شديًدا اهتماًما يظهرون وكانوا الطريان
— األعمال تنفيذ يف والوحشية املتطورة االستخباراتية املعلومات بني يُجمع عندما
الدقيق االستهداف هي النتيجة تكون ربما — الحرب بعد ما إرسائيل يف الحال هو مثلما
بصورة الحد يف يفلح لم مراًرا، بذلك القيام بعد حتى لكن اإلرهابية. املنظمات لقادة
يف تتمثل افرتاضية، العمليات هذه إنجازات كانت إذ اإلرهابية؛ الهجمات حجم من كبرية
جميع مع الحال هو وكما ستحدث. كانت ربما إرهابية عمليات وقوع منع أو احتواء
حقيقة يف يمكن ال كما ممكنًا، املزاعم لهذه الدقيق التقييم يعد ال االستخباراتية، العمليات
بأن املتعاقبني، اإلرسائيليني الوزراء رؤساء به تقدَّم الذي األكرب، التعهد معارضة األمر
النص يزال ال هزيمته. إىل سيؤدي بل فحسب، اإلرهاب احتواء إىل يؤدي لن االنتقامي الرد
الغرب» ينترص كيف «اإلرهاب: نتنياهو كتاب هو السياق هذا يف ورشاسة حدة األكثر
«الحرب يف اإلرهابية والجماعات اإلرهاب لخطر تضخيمه صدى تردد الذي ،(١٩٨٦)
بالغني وهمة رسور يف وضخمها ،٢٠٠١ عام يف بوش الرئيس أعلنها التي اإلرهاب» ضد

إرسائيل. يف شارون آرييل
الغربية الضفة مدن عىل العسكرية عملياتها أن عىل اإلرسائيلية الحكومة شددت
إىل ستؤدي الواقي») الدرع «عملية املثري العنوان (تحت والجنني ونابلس لحم بيت مثل
ذلك عىل اإلرسائييل الشعب وافق وقد شعبها. عىل االنتحارية الهجمات مخاطر من الحد
— لإلرهاب» التحتية «البنية استهداف فكرة القليلني سوى يعارض لم عامة، بصورة
أدان السلم) إىل الداعية شالوم جوش حركة مؤسيس (أحد أفنريي أوري أن من الرغم عىل
ماليني أرواح يف توجد لإلرهاب» التحتية ««البنية ألن — عبثية باعتبارها الفكرة هذه
تام يقني عىل «إنني اإلرسائيلية الدفاع قوات جنود أحد ترصيح أن كما «… الفلسطينيني
عىل يزالون ال الذين الباقون أما أنفسهم، فجروا قد إرسائيل داخل االنتحاريني جميع بأن

حيفا. يف آخر انتحاري تفجري التايل اليوم يف أعقبه اعتُقلوا»، أو ُقتلوا فقد أراضينا
األمريكية الخاصة القوات اغتيال عملية — إبهاًرا االنتقامي الرد عمليات أكثر أثارت
،٢٠١١ مايو من األول يف البنجاب إقليم يف املحصنة أباد أبوت مدينة يف الدن بن ألسامة
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بيت يف إرسائيلية عسكرية غارة غزة: يف لإلرهاب» التحتية «البنية مهاجمة :1-7 شكل
1.٢٠٠١ ديسمرب ١٥ حانون،

هذه جميع — التاريخ يف تكلفة املطاردات أكثر من سنوات عرش من يقرب ما بعد
موته. طريقة أثارت ما قدر التعليقات من الدن بن عىل العثور يف التأخر أثار األسئلة.
يقاوم كان فيما ُقتل الدن بن أن البداية يف زعمت املتحدة الواليات أن من الرغم عىل
مثلما — «العدالة» هي هذه كانت فإذا أعزل. كان أنه الحًقا اتضح االعتقال، عملية
لم الالزمة. القانونية اإلجراءات إىل االفتقار جد تفتقر كانت فقد — أوباما الرئيس أكد
يف املعتقلني مع الحال هو (مثلما بل اعتقاله، عىل القدرة عدم بسبب الدن بن يُقتل
ذلك، عىل بوضوح داالٍّ حدث ما كان املحكمة. يف إدانته املستحيل من كان جوانتانامو)
بعض انتقده الذي اإلجراء وهو — البحر قاع يف الدن بن جثة إلقاء قرار كان مثلما
الدن بن قرب يصبح أن دون للحيلولة وذلك — محظوًرا باعتباره البارزين املسلمني علماء
أوباما؟ باراك أعلن مثلما ذلك، نتيجة أمانًا» «أكثر العالم صار هل إرهابيٍّا». «رضيًحا
ورد بالفعل، الدن بن نشاط تضاؤل االعتبار يف الوضع مع للجدل. مثاًرا األمر هذا كان
يشري (مثلما مختلًفا األمر يصبح الباكستانية، السيادة اخرتاق إزاء العدائي العام الفعل

الوطني. للرشف تالية مرتبة يف القومي األمن يأتي عندما سايمون) جيفري
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املحلية السياسة

املنفردة، الدول سيطرة تحت تقع التي السياسات بني رئييس آخر تمييز وضع يجب
األحوال). أغلب يف إشكاليٍّا يكون (الذي الدويل التعاون عىل تعتمد التي السياسات وتلك
التأثري هذا يكون فقد التنفيذ، يف أكرب فرًصا السياسات من األول النوع يمتلك بينما
ثالث إىل للدول املتاحة السياسات تصنَّف الدولة. حدود عند دورها ينتهي قد إذ محدوًدا؛

العملياتية. واألساليب القوات، القوانني، فئات:
الديمقراطية الدول — خاصة بصورة ربما — حتى عامة، بصفة الدول تواجه ال
من الرغم عىل لإلرهاب. املضاد للعمل األساسية العنارص وضع يف كبرية صعوبًة منها،
بدًال إجراء» «التخاذ العام الرأي لضغط أكثر تتعرض قد الحايل الوقت يف الحكومات أن
يف نسبيٍّا واسًعا حرية هامش تمتلك فإنها الدنيا؛ االحرتازية اإلجراءات باتخاذ االلتزام من
الدول تتوجه ما نادًرا بينما جانبًا. القانون تنحية أو قانوني نهج بتبني إما قرار؛ اتخاذ
تعديل خيار فإن إرهابيني، تراهم من اغتيال يف إرسائيل سياسة مثل مبارش، بعمل للقيام
— الخاصة الطوارئ قوانني ل تُفعَّ ما غالبًا املثال، سبيل عىل مغريًا. خياًرا يعد القانون
سلطات األمنية القوات منح سبيل يف عليها تقيض أو املدنية الحريات من تحد قد التي
اإلرهابية، الهجمات أعقاب يف رسيًعا — بهم املشتبه واعتقال والتفتيش املراقبة يف أكرب

كبرية. عامة أو برملانية معارضة دون
اإلجراءات. هذه لتنفيذ خاصة قوات إىل تحتاج ال أو الخاصة السلطات تحتاج قد
أو الرشطة قوات خاص نحو عىل تستهدف التي — اإلرهابية الحمالت تقوض ربما
من جي قسم مقابل يف األيرلندي الجمهوري الجيش (مثل الرشطة من السيايس القطاع
االستعانة عىل الدول تجرب بدرجة املعنوية الحالة من — (١٩١٩ عام يف دبلن رشطة
أو — السلبية السياسية التداعيات بعض له يكون قد ما وهو — العسكرية بالقوات
قوات تشكيل عملية تعترب لكن ثالثة». «قوة األحيان بعض يف عليه يطلق ما إنشاء
لم املثال، سبيل عىل الديمقراطية. للدول بالنسبة األقل عىل خطرة، سياسة خاصة أمنية
اقرتبت أنها من الرغم عىل املتحدة، اململكة داخل ثالثة قوة أي العظمى بريطانيا تشكِّل
و١٩٢١ ١٩٢٠ عامي بني أيرلندا يف تانز» آند «بالك قوات خالل من كثريًا ذلك من
الربيطانية الجهود تقويض عىل آخر عامل أي من أكثر ساهمت إنها يقال قوة (وهي
مبادرة أعقبها التي — املؤملة التجربة هذه املتحدة). اململكة من جزءًا أيرلندا عىل للحفاظ
أورد قيادة تحت الخاصة» الليل «فرق تأسيس خالل من فلسطني، يف ريبة أكثر أخرى
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عامي بني دام الذي التمرد خالل العربية «اإلرهابية» الجماعات أعمال الستباق وينجيت،
اإلرهابيني ضد إحراًجا، سببت وبصورة قصري لوقت أخرى، مرة ثم و١٩٣٩، ١٩٣٦
كهذه قوات تشكيل مخاطر أن بريطانيا أقنعت ربما — ١٩٤٥ عام بعد الصهيونيني
املتخصصة «٩ جي إس «جي قوة عىل اإلبقاء عىل حريصة أملانيا كانت ميزاتها. تفوق
الحدود». حرس «رشطة باستثناء املدنية، الرشطة منظومة من جزءًا اإلرهاب مكافحة يف
نظًرا سيئة؛ بسمعة (حظيت خاصة عسكرية قوات إرسائيل شكَّلت اآلخر، الجانب عىل
عالية مخاطر مستويات تتضمن عقابية، أو استباقية بأعمال القيام يف البالغة لوحشيتها
أخطاء أو الصدفة بسبب إما — أنفسهم يجدون أبرياء، ألناس عرضية» «أرضاًرا تسبب

الخاطئ). التوقيت يف الخاطئ املكان يف — العسكرية االستخبارات
أم اإلرهابية األعمال احتواء يف سببًا القوات هذه كانت إذا عما خالفيٍّا األمر يزال ال
اثنني مقتل بعد التي — لحم بيت يف العبيات لعشرية الحديثة الحالة تعترب ربما إثارتها.
قبضتها من شددت اإلرسائيلية، بالصواريخ اغتيال عمليات أثناء قادتها من متتاليني
أحد — اإلرسائيليون يتوقع كان كما والترشذم االنقسام من بدًال املدينة، عىل التنظيمية
يف القادة من الثالث الجيل (ُحورص قليًال. أمامها نتوقف أن يجب التي الكثرية األمثلة
وفق ُرحلوا ثم ،٢٠٠٢ ومايو أبريل يف اإلرسائيلية العسكرية الحملة خالل املهد كنيسة
عىل مختلفة. بطرق النجاح معايري وضع يمكن الحصار.) أنهت التي الدولية االتفاقية
األرايض عىل مرصية طائرة عىل األمريكية دلتا قوات استيالء عملية ُصورت املثال، سبيل
ناجحة، عملية باعتبارها ١٩٨٥؛ يف الورو» «أكييل الباخرة اختطاف حادثة بعد اإليطالية
السيادة انتهاك بسبب خطرية دولية حادثة تثري أن يمكن كان أنها من الرغم عىل
تُنرش عندما القوات هذه ملثل خطًرا الجوانب أكثر تربز ربما حال، أي عىل اإليطالية.
أيرلندا يف مثلما ممتد، محيل رصاع حالة يف رشطية. شبه مهام لتأدية طويلة فرتات
الخاصة الجوية القوة مثل الرسية شبه القوات سلطة تزداد أن املحتمل من الشمالية،
— للمصطلح الدقيق باملعنى ثالثة قوة ال عسكرية قوات هذه كانت وإن — (ساس)
من الصارمة القانونية الحدود حتًما القوات هذه ستتجاوز السياسة. األجندة وضع يف
األساسية املبادئ تقويض إىل سيؤدي فإنه مستمرٍّا اتجاًها ذلك صار وإذا آلخر، وقت

الصحيحة». القانونية «اإلجراءات أهمها يكون قد التي الليربايل: للمجتمع
مشكالت هناك فإن الخاصة، القوات استخدام يف مخاطر هناك كانت إذا ذلك، مع
الكامن الغموض من املشكالت هذه تنبع بدونها. لإلرهاب مضادة معينة عمليات شن يف
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املنطقة يف معقدة. سياسية بيئة يف عادة تعمل أنها وحقيقة اإلرهابية، االسرتاتيجية يف
األعمال تكون أن دائًما املحتمل من اإلرهاب، يشغلها التي والحرب السياسة بني الرمادية
وتحتاج بل الجيش، أو الرشطة معارف ومخزون خربات نطاق خارج واقعة اإلرهابية
املثال، سبيل عىل قبل. من تحقيقه أبًدا يسهل لم نوع من مدني-عسكري تعاون إىل
التفتيش عمليات من بدءًا — العمليات من واسع طيف وأسلوب الدقيق التوقيت سيكون
غاية يف األرجح عىل — امُلختطفة الطائرات أو املباني اقتحام عمليات إىل واالعتقاالت
أن املحتمل غري من املدى. بعيدة لألخطاء السياسية التداعيات تكون وربما األهمية،
من شديد بوضوح الحال هو مثلما بالذات، الغرض لهذا الالزمة التدريبات درجة تتحقق
الطريان؛ خطوط ألمن عامة) بصورة (واملحبط واإلخفاقات بالنجاحات الحافل التاريخ
وال — املتحدة الواليات يف خاصة — كافيًا تمويًال تتلقى ال املكانة، منخفضة خدمة وهي
الجوانب أحد كان املعلقني، أحد أشار مثلما املتنوعة. االستخبارات بوكاالت مقارنًة سيما
مالحظة» دون «يمروا لم املختطفني أن سبتمرب، عرشمن الحادي هجمات يف للقلق املثرية
أن دون مختلفة مطارات أربعة يف تفتيش نقاط اجتازوا أنهم بل أْكفاء، غري أمن أفراد

يحملون. كانوا ماذا مفتش أي يلحظ

الدولية الصعوبات

محلية هي ما قدر دولية لإلرهاب املضادة اإلجراءات تكون أن رضورة دائًما جليٍّا كان لقد
لكونراد الرسي» «العميل رواية يف — فريلوك ُوظف (فقد فعالة. تصبح أن لها أردنا إذا
أوروبا، وسط يف ليربالية غري دولة جانب من بالضبط الغرض هذا تحقيق أجل من —
الكتاب أكثر أحد ذهب حديثًا، لإلرهاب.) مضاد تحالف إىل لالنضمام بريطانيا لدفع
أنه عىل كاملة بصورة اإلرهاب إقرار يف الدويل املجتمع «فشل أن إىل اإلرهاب حول غزارة
األخريين.» العقدين خالل اإلرهابي النشاط نمو «تشجيع إىل أدى ما هو إجرامي»، سلوك
بلري توني زيارة خالل كانت مثلما ١٩٣٧ عام يف حادة كانت التي — املشكلة تتمثل لكن
لإلرهاب مشرتك تعريف إىل التوصل عىل القدرة عدم يف — ٢٠٠١ أكتوبر يف سوريا إىل
يوغوسالفيا؛ ملك اغتيال بعد إجراميٍّا». سلوًكا «باعتباره سيما ال استخدامه؛ يمكن
كل عىل «يتعني بأنه (١٩٣٤ ديسمرب ١٠ (يف قراًرا األمم عصبة مجلس تبنى ألكسندر،
عىل فيجب أراضيها»؛ عىل سياسية ألغراض إرهابي نشاط بأي تسمح أو تشجع أال دولة
األخرى الدول وملساعدة اإلرهابية، األعمال وقمع ملنع وسعها يف ما كل بذل الدول جميع
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ملنع دولية مواثيق لوضع أممية لجنة سعت التالية، الثالث السنوات مدار عىل ذلك. عىل
استخدام حذر يف (متفادية اإلرهاب» «أعمال اللجنة هذه عرَّفت عليه. واملعاقبة اإلرهاب
باعتبارها الشائكة) السياسية الدوافع قضية تفادي يف أمًال «اإلرهاب» العام التعبري
العالقات قلقلة أو العامة، الخدمات عمل تعطيل أو بالحكومة، اإلطاحة إىل تهدف «أعماًال

الرتويع.» من حالة خلق خالل من أو العنف استخدام خالل من الدولية،
(خاصة املنفردة الدول تزال فال فشل: املحايدة للمصطلحات امليثاق استخدام أن إال
وزارة رأت فقد للميثاق. املحتملة بالتداعيات نفسها إلزام ترفض العظمى) بريطانيا
متناسبة، غري األممية اللجنة حددتها التي الثالثة اإلرهابية األهداف أن الربيطانية الداخلية
كثريون سيعتربها التي العامة، للخدمات تعطيل هناك سيكون مروعتني كارثتني «فبني
املشكلة تكمن وهنا مربًرا.» وجودها يعترب الحاالت من كثري ويف بكثري، أقل أهمية ذات
ثورية. جريمة آخرون يراه رشعيٍّا، اعرتاًضا البعض يعتربه فما دوًما: الحال هو مثلما
التزام تحت سيضعنا امليثاق أن يف … املسألة جوهر «يتمثل الداخلية: لوزارة ووفًقا
الخارج يف املقموعة األقليات يساعدون أو يشجعون الذين هنا، املتعاطفني بمعاقبة دويل
الخالصة السلمية الوسائل غري وسائل استُخدمت ما إذا السياسية، الحرية تحقيق لضمان

جدوى).» ذات غري األرجح عىل تكون (التي
صغرية مراحل خالل من تقدًما الدويل التعاون حقق العرشين، القرن ثالثينيات منذ
،١٩٧٠ أكتوبر يف السيايس. العنف تربيرات حول اإلجماع غياب يقيدها ما دائًما ما، حد إىل
«اإلحجام الدول مهام من أن إىل يشري قراًرا، املتحدة لألمم العمومية الجمعية أصدرت
املساعدة أو عليها التحريض أو اإلرهابية األعمال أو املدني، الرصاع أعمال تنظيم عن
لإلرهاب تعريف لوضع ُشكلت التي الالحقة اللجان فشلت لكن فيها»، املشاركة أو عليها
دوًما يتشتت النقاش فكان الهدفني. هذين من أي تحقيق يف ملنعه بأساليب والتوصية
املختلفة الجماعات مطالب وحول الرئيسية، األسباب حول السياسية؛ التحليالت تجاه
العمومية «الجمعية أن ذلك يوضح منظور، وفق اإلرهابي. التصنيف من الستثنائها
آخر، منظور وفق اإلنسان.» حياة من أعىل مرتبة يف املصري تقرير حق وضوح يف جعلت
بعد تغريَّ قد كان ما أيٍّا أجلها. من املوت تستحق الحرية بأن اإليمان القرار هذا يعكس
السوري الرئيس أشار مثلما التجاذب، هذا يتغري لم سبتمرب، من عرش الحادي هجمات
أكتوبر يف اإلرهاب ضد الدويل التحالف إىل ضمه بلري توني حاول عندما األسد بشار
تكفله وقانوني وديني اجتماعي حق فاملقاومة واإلرهاب. املقاومة بني نفرِّق «إننا :٢٠٠١
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أضاف إرهابي؟» بأنه ديجول اتهام شخص ألي يمكن فهل … املتحدة األمم قرارات
شبكة، يف اإلرهاب «يعمل فقال: اإلرهاب، ضد الحرب فكرة ضد آخر ا عامٍّ تحذيًرا األسد
التحليل هذا كان ربما لكن منظمة.» أو شخص صورة يف ذلك أكان سواء قيادة، له فليس

استيعابه. الغربيون يستطع لم بحيث للغاية غامًضا املستساغ غري

يوجد فكما الحرة. األمم سائر من متسقة جهوًدا تتطلب دولية مشكلة اإلرهاب أن جيًدا ندرك إننا
تمثل التي الدول بني تعاون هناك يكون أن بد ال اإلرهابية، األعمال يف املشرتكة الدول بني تعاون
الديمقراطية الدول بني أكرب تعاون تحقيق فإن ثم، ومن الدول. لتلك ومحتملة حقيقية أهداًفا
لالسرتاتيجية رئيسيٍّا مكونًا يمثل املستقبل يف العريضة آمالنا تشاركنا التي الدول من وغريها
الفرص خسارة من الخوف يردع ما كثريًا لكن بالفعل، النجاحات بعض حققنا وقد نتبناها. التي
حان لقد املشاركة. عن األخرى الدول بعض املتنمرة، الدول استفزاز من الخوف أو التجارية
ومجاالت ساحات أي يف قواها توحد ألن لإلرهاب نهاية لوضع بحق تسعى التي للدول الوقت

الرضورية. الخطوات التخاذ

١٩٨٦ عام شولتز، جورج األمريكي الخارجية وزير

عىل الهجمات مثل محددة، جرائم عىل نجاًحا الدولية اإلجراءات أكثر ركَّزت
— األول املقام يف الدبلوماسيني — الدولية» بالحماية يتمتعون الذين «األشخاص
لكن اإلرهابيني. أموال تحويل ومنع النووية املواد حماية وعىل الرهائن، احتجاز وعمليات
(التي اإلنرتبول مثل رئيسية منظمات تزال وال أكرب، عامة أطر وضع الصعب من ظل
تتجسد ربما قدراتها. يف مقيدة السياسية) القضايا يف التحقيق من دستورها يمنعها
هناك كان ،٢٠٠١ عام يف لكن موحد. عاملي قانون وضع يف الدويل للعمل املثالية اآللية
جد مختلفة هذه كانت وقد لإلرهاب، مضادة قوانني تمتلك فقط أوروبية دول ست
القيام إمكانية تتحول املوحد، القانوني اإلطار غياب ظل ويف نصوصها. يف االختالف
«التسليم مبدأ عىل اعتماًدا — املطلوبني تسليم عملية إىل — بعيد حد إىل — دويل بإجراء

الهائلة. التعقيدات تكتنفها مسألة يعد ما وهو — املحاكمة» أو
امليثاق سيما ال — الصدد هذا يف كبرية إقليمية خطوات اتخاذ من الرغم عىل
غري االتفاقية هذه عىل التصديق عملية تزال ال — اإلرهاب لقمع ١٩٧٧ لسنة األوروبي
يزال ال كما املثال)، سبيل عىل ،١٩٨٦ عام حتى امليثاق هذا أيرلندا تتبن (لم كاملة
الحذر للتفاؤل أسباب هناك اإلرهابية. للجريمة تعريف وضع مهمة قبول يف تردد هناك
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ُرفض الذي ماكجلينيش، دومينيك قضية يف (خاصة قضاتها مهد التي أيرلندا، حالة يف
(١٩٨٢ عام يف القتل بتهمة الشمالية أيرلندا إىل تسليمه حكم ضد قدمه الذي االستئناف
شاسًعا كان الذي السياسية» «الجرائم منظور تضييق خالل من امليثاق لتبني الطريق
التي الحديثة املجرمني تسليم طلبات بعض إخفاق من الرغم عىل ثم، ومن سبق. فيما
تحت شهادات صارمة»؛ «إجرائية فنية أسباب إىل يرجع ذلك كان فقد بريطانيا، قدمتها
أبي لتسليم الفرنيس الرفض كان نفسه، الوقت يف صحيحة. غري بصورة مكتوبة القسم
من أي إىل ميونخ، مذبحة يف لدوره وإرسائيل أملانيا من كل يف مطلوبًا كان الذي داود،
القومية». «املصالح مبدأ وهوائية خطورة من تحذير بمنزلة ١٩٧٧؛ عام يف الدولتني

الدولة رعاية

اإلرهاب مكافحة لسياسة رئيسية عنارص أربعة األمريكية الخارجية وزارة تحدد
األمريكية:

ثانيًا: معهم. صفقات أي إبرام وعدم لإلرهابيني تنازالت أي تقديم عدم أوًال:
التي الدول عزل ثالثًا: جرائم. من اقرتفوه ما عىل العدالة إىل اإلرهابيني تقديم
دعم رابًعا: سلوكها. تغيري عىل إلجبارها عليها الضغط وممارسة اإلرهاب ترعى
وتحتاج املتحدة الواليات مع تعمل التي الدول لدى اإلرهاب مكافحة قدرات

مساعدة. إىل

التحليالت يف الدولة ترعاه الذي لإلرهاب واإلعالمي العام االهتمام كان لطاملا
لتقديم محاولة أي عىل العثور النادر من ذلك، مقابل يف مدهًشا. الرسمية األمريكية
دور حول أو اإلرهابي، النشاط إجمايل يف اإلرهاب من النوع هذا إسهام حول دقيق تقييم
هذه ترى أن الشائع من كان ،١٩٨٩ عام قبل اإلرهابية. املنظمات نمو يف اآلمنة املالذات
اإلرهابية الجماعات من املائة يف ٨٠» أن مثل تفاصيل إىل تفتقر التي العامة التقديرات
من الدعم يف بحقها وتطالب … ظاهريٍّا األقل عىل ماركسية جماعات تعترب العالم يف
قد الرش إلمرباطورية املتوقع وغري املفاجئ االختفاء أن يبدو لكن السوفييتي.» االتحاد
ترعاه الذي «اإلرهاب بأن (٢٠٠١ عام (يف الترصيح إىل األمريكية الخارجية وزارة دفع
تقدير أي يُقدَّم لم أخرى مرة لكن األخرية»؛ العقود مدار عىل كثريًا انخفض قد الدولة
دعم أن إىل األمريكية الخارجية وزارة أشارت نفسه، العقد من الحق وقت يف دقيق. كمي
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«خطري»، الدعم هذا وأن اإلرهابية، املنظمات تمثله الذي التهديد سوء» من «يزيد الدولة
اإلشارة خالل من الفور، عىل تعبرياتها حدة من خففت الخارجية وزارة أن من الرغم عىل
الجماعات هذه ستجد اإلرهابية، للجماعات الدولة رعاية بدون أنه إىل حدة أقل بأسلوب

ذلك. وغري واألسلحة، التمويل توفري يف بكثري» أكرب «صعوبة

كوبا يف جوانتانامو خليج إىل ونقلوا أفغانستان يف اعتقلوا الذين القاعدة مقاتلو :2-7 شكل
رشعيني».2 غري «مقاتلني باعتبارهم معلوم غري مستقبًال يواجهون

اإلرهابيني من ٪٨٠ فيه يكون عالم يف ا تامٍّ اختالًفا يختلف األمر أن يبدو ربما
عرش الحادي هجمات حيال األمريكي الفعل رد أظهر لكن املاركسيني. ال املسلمني من
املعتادين»: بهم «املشتبه قائمة وضع عدا فيما كثريًا، تتغري لم األمور أن سبتمرب من
ليبيا العرشين: القرن ثمانينيات يف املارقة الدول من بدًال والسودان والعراق أفغانستان
وأضاف السودان، استبعد ما رسعان بوش جورج أن من الرغم (عىل وإيران. وسوريا
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«محور دول حدد عندما القائمة، إلتمام احرتازي كإجراء الشمالية كوريا منها بدًال
أهميتها تزال ال لكن ضعيفة، نظرية لإلرهاب الدولة رعاية نظرية تكون ربما الرش».)
أحد صار الذي املبارش االنتقامي الرد عملية عىل رشعية تضفي إنها إذ هائلة؛ العملية
تحققه الذي الرادع األثر يف االعتقاد نجح وقد األمريكية. السياسة يف الراسخة التفضيالت
يف االستخباراتي) العمل من تعقيًدا وأقل أرسع تكون قطًعا (التي «الذكية» األسلحة
للدولة يسمح االعتقاد هذا أن ذلك من واألهم املضادة. القرائن من هائل عدد عىل التغلب
عىل (خذ رشكائها واهتمامات سياسات اختالف يقيدها ال منفردة، بالترصف العظمى
اختطاف واقعة أعقاب يف إليطاليا — والوحشية بل — الفظة معاملتها املثال سبيل
حاالت أقىص يف األمريكية املتحدة الواليات كانت عندما حتى الورو»). «أكييل الباخرة
يف اإلرهاب»، ضد [دويل] «تحالف ببناء — الخطابية الناحية من األقل عىل — التزامها
أي لقبول مستعدة غري أنها الواضح من كان سبتمرب، من عرش الحادي هجمات أعقاب

الخاصة. أجندتها عىل تعديل
عالم يف اإلرهاب عىل سيُقىض كان إذا ما حول سبق ما كل يف الطرح يرتكز لم ربما
للشك مساحة األقل عىل هناك كانت املارقة. الدول من ويخلو الكاملة للسيطرة يخضع
املقبولة. غري باألنظمة لإلطاحة كذريعة يُستخدم كان اإلرهاب يمثله الذي التهديد أن يف
األيديولوجية/الدينية الحركات قدرة هي معالجة دون ظلت التي الرئيسية املشكلة كانت
من الجميع جذب عىل قادرة ومنظمة قوية قضية بني تجمع التي القاعدة مثل —
رحلة مختطف — عطا محمد مثل أعضائها قدرة تشري البقاء. عىل — التوجهات مختلف
الواليات ويف بل أملانيا يف طويلة لفرتات العمل عىل — ١١ رقم األمريكية الجوية الخطوط
مقارنة اآلن اآلمنة املالذات حول التقليدية املفاهيم أهمية تضاؤل إىل نفسها؛ املتحدة
الحركات لهذه بالنسبة رضورة منها أكثر ترًفا الدولة رعاية مسألة تكون ربما باملايض.

التغري. رسيعة

والفعالية التكاليف

للغاية نادًرا ذلك سنجد لإلرهاب، املضادة السياسات لفعالية دقيق تقييم عن بحثنا إذا
سوى الرئيسية اإلرهاب مكافحة إلجراءات إحصائيٍّا تحليًال يقدِّم لم الواقع. أرض عىل
بصورة للدهشة املثري ومن اإلرهاب. شئون يف املتخصصني الكتاب من ا جدٍّ قليل عدد
املرجح «من الديمقراطية الدول يف أن املقنع روبرتس آدم اقرتاح ضوء (يف — خاصة
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تُمحص كما موسعة وبصورة بوضوح اإلرهاب مكافحة حمالت كل مبادئ عن يُعرب أن
لإلرهاب، املضادة الربيطانية للترشيعات العديدة الرسمية التقييمات من أيٍّا أن — بدقة»)
عىل مادي دليل أي تقدم لم املاضية؛ األربعني السنوات خالل بها القيام جرى التي
— التقييمات تلك أحد أشار ذلك. إىل الحاجة رأت حتى أو الترشيعات، تلك فعالية
أجراها التي التحقيق عمليات خالل أنه إىل — ١٩٨٧ عام يف كولفيل اللورد قدمه الذي
الوضع يكون لن الطوارئ، ترشيعات جميع إلغاء حال «يف أنه الخطري» «االقرتاح سمع
من أما صحيًحا؛ ذلك يكون ربما القانونية، الناحية من تقدير.» أقل عىل حاًال أسوأ
إىل أشاروا آخرين محلفني أن من الرغم وعىل كذلك. يكون ال فربما النفسية، الناحية
فقد الخاص، الترشيع مثل الفعالية من نفسه القدر عىل سيكون العادي القانون أن

األمر. هذا عن املتعاقبة الربيطانية الحكومات تغاضت
األمنية للوظائف شامل» تصنيف «وضع واردلو جرانت اقرتح عاًما، عرشين قبل
أساسية. خطوة باعتبارها االرتباك، تجنب عىل وتساعد القرار صانعي تفيد قد التي
فبينما ثم، ومن األساسية؛ الخطوة هذه اتخاذ عىل قوية قرائن هناك ليس لكن
املالية تكاليفها إىل باإلضافة لإلرهاب، املضادة املمكنة باإلجراءات قوائم وضع يسهل
الفعالية لتقييم جاهز فوري مقياس يوجد ال — التعبري جاز إن — واملدنية-الليربتارية
معرفة السياسات صناع أحد يريد ربما املثال، سبيل عىل اإلجراءات. لهذه النسبية
وهل التخمني. سوى يملكون فال اإلرهاب؟ مكافحة يف بالضبط الهوية بطاقات قيمة
كيف الخرباء؟ أحد يذهب مثلما عقالنية»، منها أكثر «عاطفية ذلك عىل االعرتاضات
باملعلومات املتعلق الحساس املوضوع وحول الطويل؟ املدى عىل التكاليف حساب يمكن
أنه كالتربك ريتشارد الربيطاني الخبري يرى الكمبيوتر، أجهزة بواسطة االستخباراتية
عىل — األخرى املدنية الحريات من كثري مثل — هذا يعتمد أن يجب الراهن، الوقت «يف
يظن. قد كما مطمئنًا هذا يبدو ال اآلخرين.» حرية عىل سلطة لديهم من نزاهة عىل الثقة،

اإلرهاب وجه يف الديمقراطية

العمليات جميع يتجاهل إنه حيث من ديمقراطي» «غري عمل اإلرهاب أن يف للشك مجال ال
بطبيعته اإلرهاب يعترب هل ذلك؟ اإلرهاب يتجاوز هل لكن التمثيلية. للسياسة التقليدية
لإلرهاب؟ حرصية بصورة معرضة الديمقراطية الدول وهل للديمقراطية؟ ا مضادٍّ عمًال
يمثله الذي للتهديد حساسية أكثر تكون قد الديمقراطية الدول أن إىل بالفعل أرشنا
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الديمقراطية؛ املبادئ عىل هجوًما اإلرهاب اعتبار املألوف من لعل العام. لألمن اإلرهاب
الديمقراطية «العملية أن إىل املوضوع هذا حول اإلنتاج غزيري اإلرهاب خرباء أحد أشار
استهداف حقيقة النادر (من ذلك. كيفية إىل يرش لم وإن لإلرهابيني، رئيسيٍّا» هدًفا تعترب
واليمني اليسار من املتطرفني ازدراء إىل يشري الخبري هذا أن يبدو والربملانات.) االنتخابات
لكن — السلطة إىل وصولهم عند منها التخلص احتمالية وإىل — الليربالية للديمقراطية

ما. حد إىل مختلف األمر هذا
رئيسية ضعف نقاط أربع شميد أليكس الهولندي السيايس للعالم دراسة حددت
االجتماع، حرية (٢) الحركة، حرية (١) اإلرهاب: مواجهة يف الديمقراطية الدول يف
السمات تتمثل النموذج، هذا وفق القانوني. النظام قيود (٤) األهداف، وفرة (٣)
وتقدير القانون، واحرتام والتسامح، االنفتاح، يف الديمقراطية للمجتمعات األساسية
فاالنتخابات مكافئة؛ قوة نقاط أيًضا السمات هذه عن ينبثق كبريًا. تقديًرا اإلنسانية الحياة
التغيري لتحقيق السيايس العنف ممارسة إىل «الحاجة من تحد التعبري وحرية الحرة
حقوق القضائية اإلجراءات تحمي كما العام، الرأي عىل قضية طرح أو االجتماعي»
تقليص يف تنحرص هذه القوة نقاط أن يرى شميد أن يبدو لكن واألقليات. األفراد
اإلرهابية الحمالت مع للتعامل وسيلة باعتبارها وليس اإلرهابية، األعمال وقوع احتمالية
املجتمعات بمرونة تأثًرا أقل شميد يبدو املحللني، من العديد غرار عىل وقوعها. بمجرد
العثور يندر مواجهته. عن بعجزها تأثره من اإلرهابي للتهديد تتعرض التي الديمقراطية
يمثله الذي التهديد «مساواة أن إىل يذهب الذي سايمون، جيفري اقرتاح مثل اقرتاح عىل
قدرة من يقلل الغربية، الديمقراطية للمجتمعات يمثله الذي بالتحدي لألفراد اإلرهاب

فرتات.» عىل تقع التي اإلرهابية الحمالت وجه يف الصمود عىل الغربية املجتمعات
وعىل الحكومات، رشعية عىل اإلرهاب تأثري يكون قد بينما أنه إىل آخرون أشار
تمثله الذي التهديد فإن كبريًا، ديمقراطي، نظام إطار يف توجد التي الواهية الثقة
هذه مثل تستثريه الذي الفعل رد من أهمية أقل الديمقراطي للنظام اإلرهابية األعمال
املجتمعات أن ترى سياسية، عاملة مؤخًرا الرؤية هذه عىل الضوء سلَّطت وقد األعمال.
الحكومات يحث الذي العنف، من محدد لشكل خاصة بصورة «معرضة الديمقراطية
الرئييس الخطر أن إىل فتشري رشعيتها؛ تفقد ثم ومن فيها»؛ مبالغ أفعال ردود اتخاذ عىل
الديمقراطي؛ للنظام األساسية القيم عىل الحفاظ يف الفشل يف يكمن واالستقرار للرشعية
ممارسة يف التدخل يف الحكومة سلطات وتقييد القانون، وسيادة الفردية، الحقوق مثل
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صياغة إعادة سوى هذا ليس املستويات، أحد عىل القانون. بموجب العامة الحريات
مبدأ أن وهي أال مهمة؛ أخرى نقطة كروجر كيمربا تطرح لكن األساسية، املشكلة
عليه؛ االعتماد يصعب — الرشعية عىل الحفاظ يف فعالية األساليب أكثر — التناسب
اإلرهاب يُصنَّف الديمقراطية. الدول عىل السلم/الحرب» «ثنائية فكرة لسيطرة نظًرا
للتعامل مؤهلة أو مصممة غري الديمقراطية فاملؤسسات حرب؛ أو جريمة أنه عىل إما
بالنسبة حقيقية معضلة هذا يمثِّل قد بينما اإلرهاب. يشغلها التي الرمادية املنطقة مع

األعرق. لألنظمة املدى طويلة مشكالت يمثِّل قد فإنه الجديدة»، «للديمقراطيات
يف شميد يدرجها لم التي — الديمقراطية الثقافة يف الرئيسية الدعائم أحد لعل
األخرى. اإلعالم ووسائل الصحافة حرية هي — كبريًا اهتماًما آخرون يوليها لكن قائمته،
«له اإلرهابية للحوادث اإلعالم وسائل نقل أن بالحذر، يتسم الذي واردلو جرانت يرى
يُشار ال اآلثار. هذه تحديد يف صعوبة يجد الكتاب من كثري غرار عىل لكنه مدمرة»، آثار
التهديد حقيقة من أكثر «اإلدراك يف يتمثل اإلعالم لوسائل الرئييس اإلسهام أن إىل كثريًا
تصور يف واملبالغة الزيادة إىل يميل اإلعالم وأن — سايمون يشري مثلما — اإلرهابي»
عىل والسياسيون املحللون شدد مبالغة، بصورة وربما كثريًا اإلرهابي. للتهديد الجمهور
جيش إىل مشريًا — ألكسندر يونا قال ،١٩٨١ عام يف اإلرهاب. «أكسجني» هي الدعاية أن
غري يف املسألة تضخيم اإلعالم واصل طويلة، «لسنوات إنه — الغامض التكافيل التحرير
القوة تمتلك دوليٍّا معروفة حركة إىل حولها ذلك وأن الحقيقي»، حجمها مع تناسب
اإلرهابيني أن إىل ألكسندر ذهب عامة، وبصورة للسلطات. مستعصية مشكلة وتمثِّل
تغطية تقديم خالل «من وأنه اإلعالم»، بوسائل للتالعب ومتعمًدا واعيًا «جهًدا يبذلون

اإلرهابية.» القضية مع تتعاطف أنها االنطباع اإلعالم وسائل تعطي لألحداث شاملة
وسيلة تقدم قد اإلعالم عىل السيطرة أن إىل ضمنًا الدعاية» «أكسجني فكرة تشري
من ليس البث»، «حظر مع الربيطانية التجربة تشري كما لكن كلية. اإلرهاب من للتخلص
فرض محاوالت أن إىل ألكسندر يشري متجذرة. ليربالية ثقافة يف األمر هذا تحقيق السهل
تقييد «أي وأن العنف، أعمال تصعيد إىل األرجح عىل اإلرهابيني ستدفع إعالمي تعتيم
النفس ضبط يدعم أنه أي اإلرهاب»؛ انتصار إىل النهاية يف سيؤدي الحر لإلعالم مربر غري
املناسب الدور «تحديد إن كذلك يقول لكنه الجنائية، العدالة نظام مع الطوعي والتعاون

الصعوبة. تكمن هنا إذن؟ من تقدير وحدهم.» لتقديرهم يُرتك أن يجب ال لإلعالم
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األمن؟ أم الحرية

— ربما املبالغة درجة إىل — شميد تفسري مثل التفسريات تركيز أسباب أحد يرجع
التعبري عىل ليس تركز التفسريات هذه أن إىل الديمقراطية؛ املجتمعات ضعف نقاط عىل
ضمانات عىل بل اإليجابية») «الحرية الشهرية برلني أشعيا تفرقة (يف العامة اإلرادة عن
حرية الغربية: لليربالية الرئيسية السمات تعترب التي السلبية») («الحرية الفردية الحرية
أمام املساواة التعسفية؛ الحكومات ضد الحماية التعبري؛ وحرية التجمع، وحرية الحركة،

الالزمة». القانونية «اإلجراءات األنجلو-ساكسوني التعبري وفق أي القانون؛
الديمقراطية وليس الليربالية أن يبدو الليربالية، الديمقراطية املنظومة إطار يف
االفرتاضات تشكِّل الداخيل. للعنف التعرض وإمكانية الضعف مصدر تعترب التي هي
الرشوط العنف؛ استخدام وعدم والعقالنية، واالعتدال، التسامح، املدنية: للثقافة األساسية
اعتداء قطًعا فهو — تعريفه كان أيٍّا — اإلرهاب أما املدنية». «الحريات ملمارسة الالزمة

العقالنية. ثقافة عىل متعمد
بسبب ليس للتهديد؛ املعرضة هي الديمقراطية وليس الليربالية أن يف أيًضا شك ال
يشري مثلما — عادة يكون الذي له، الدولة فعل رد بسبب هو ما قدر نفسه العنف
القمع أساليب إىل «اللجوء بأن شميد يقر بينما الشعبية. بالضغوط مدفوًعا — شميد
تؤدي أن إمكانية يتناول ال فإنه الحكومة، رشعية من النهاية يف سيقوض القانونية» غري
عنها. الدفاع إىل تهدف التي الدساتري تدمري أو تقويض إىل لإلرهاب املضادة اإلجراءات
تؤدي إذ حادة؛ مشكلة يمثله الذي التهديد وتقييم اإلرهاب تعريف مشكلة تصبح وهنا
ملواجهته، الالزمة للسلطات فضفاض تعريف إىل اإلرهاب عمل وكيفية املفهوم دقة عدم
التحقيق سلطات عىل تماًما القومي األمن مظلة تغطي الحرب) يف الحال هو (مثلما بينما
وأعمال الترشيعات يف الفعال التحقيق وبدون العامة. املحاسبة مبدأ عليها يعتمد التي

ليربالية. ديمقراطية توجد ال التنفيذية السلطة
غري الليربايل القانوني النظام عندها يصبح التي النقطة يف الرئيسية املشكلة تتمثل
التقييم عملية يف نادر بوضوح املشكلة هذه ُحددت املنظَّم. العنف مع التعامل عىل قادر
عام يف بريطانيا يف لإلرهاب املضادة لإلجراءات جاردنر اللورد قدمها التي القضائية

:١٩٧٥

وجود ظل يف الطبيعية، األوضاع محل القانون وغياب الفوىض تحل عندما
… هائلة إصابات يف ويتسبب األرواح يف واسعة خسائر يسبب شامل إرهاب
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كان إذا املجتمع يف والنظام السلم حالة عىل القضاء يحافظ أن توقع يمكن ال
الوسيلة هي نفسها القانون ضمانات تصبح حينئٍذ وحده. يترصف أن عليه

حوله. يُلتف خاللها من التي

ربما القانوني. النظام شل إىل واملحلفني الشهود وترهيب املعلومات نقص يؤدي قد
خاصة، قوات وتشكيل خاصة، قوانني وسن خاصة، محاكم إنشاء هو الفعل رد يصبح
وقد حصن». «دولة حتى أو قوية» «دولة اتجاه يف تحوًال الوقت بمرور يمثِّل قد ما وهو
يكون ربما لكن الربيطانية، التقاليد عىل للغاية غريبًا يعترب مىض فيما املسار هذا كان

االتجاه. هذا يف تحرًكا شهد قد العرشين القرن
القوانني عن أبعد كانت كلما — الخاصة القوانني أن االعتبار يف نضع أن يجب
ورسوًخا؛ حيويًة الليربالية التقاليد أكثر حتى تآكل إىل تؤدي قد إمكانات تحمل — العادية
خاصة بصعوبة، اكتُسبت التي الضمانات وتقويض االستثنائي»، عىل «االعتياد خطر وهو
وقد الخطر. مع متناسبة اإلجراءات كانت إذا ما لتقييم شفافة إجراءات أي غياب ظل يف
خالل من الليربالية-الديمقراطية املبادئ بقاء اإلرهاب يهدد قد حد أي إىل واضًحا صار
أصوات حجب إىل يهدف كان الذي ،١٩٨٨ عام يف بريطانيا فرضته الذي البث» «حظر
يُثبت لم الذي — الفني التأكيد افرتاضني: خالل من ذلك بُرِّر وقد فني. شني حزب قادة
عىل الليربايل غري والتأكيد الدعاية»، «أكسجني عىل يعيشون اإلرهابيني أن عىل ظاهريٍّا —
يف يفوق أن يجب اإلرهابيني، صوت من الحماية يف اإلرهاب ضحايا حق أن عىل اإلطالق
تحديًدا التجربة هذه قوبلت وقد معلومات. عىل الحصول يف اآلخرين املواطنني حق أهميته
فعاليتها عدم من مزيج خالل من املطاف نهاية يف وتقوضت واسع، نطاق عىل بالسخرية
السياسية؛ السالم» «عملية إىل مجدًدا املحظورين القادة إعادة إىل والحاجة الواضحة

الراسخة. الليربالية االفرتاضات هشاشة عىل مزعًجا مثاًال التجربة هذه تظل لكن
«لإلجراءات التهديدات مستوى تزايد سبتمرب، من عرش الحادي هجمات منذ
القانون أزال الجماهري. لدى الذعر مشاعر تضخيم مع جنب إىل جنبًا الالزمة» القانونية
العرتاض الالزمة املناسبة األدوات «توفري املسمى للقانون اختصار (وهو األمريكي الوطني
الداخلية. املراقبة عمليات عىل القانونية العوائق من العديد وعرقلته») اإلرهاب سبيل
مزعجة جوانتانامو يف املعتقلني الرشعيني» غري «للمقاتلني املتحدة الواليات معاملة كانت
أستاذ دعم وقد بل عامة. بصورة العالم حول والكثريين األمريكيني من للكثري للغاية
تخيله يمكن بالكاد دفاع وهو بهم، املشتبه اإلرهابيني تعذيب عمليات علنًا أمريكي قانون
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تستخدم لم الحديثة الغربية الدول أن بالطبع ذلك يعني ال الحديث. العرص يف الغرب يف
املعلومات أن األخالقية) االعرتاضات عن (بعيًدا سائد اعتقاد هناك كان إنه بل التعذيب،
فلسفة أن شك ال عليها. االعتماد يمكن ال التعذيب خالل من عليها الحصول يجري التي
عىل عليها الحصول يجري التي القرائن قبول عدم عىل األساس يف تقوم الغربية الترشيع
تقاليد عن بعيًدا تنحرف التي لالنتباه، إثارة األقل األخرى اإلجراءات حتى النحو. هذا
مع يستخدم الذي الربيطاني املراقبة» «أوامر أسلوب مثل — الالزمة القانونية اإلجراءات
قد — علنية محاكمة يف إدانتهم من السلطات تتمكن لم الذين بهم املشتبه اإلرهابيني
العالم نظر يف للرياء» «رمًزا تبدو الربيطانية املؤسسات يجعل أن شأنه من أثر لها يكون

.٢٠١١ يناير يف ماكدونالد اللورد أشار مثلما الخارجي،
املضادة اإلجراءات مع متوافقة املدنية الحريات كانت إذا عما السؤال يظل اآلن، حتى
متطلبة أجندة بطرح العميق كرلينستن رونالد تحليل ينتهي إجابة. دون لإلرهاب
التي القيمة سياق يف … التهديدات رصد األمنية االستخبارات وكاالت عىل «يجب للغاية:
جوهر يف املعلومات مشكلة تظل الفردية.» الحقوق عىل الديمقراطية مجتمعاتنا تضفيها
أو احتجاز مثل — اإلرهاب ملحاربة الخاصة الصالحيات معظم تعتمد حيث املوضوع:
استخدامها. إساءة يجر لم إذا الصحيحة الدقيقة املعلومات عىل — بهم املشتبه ترحيل
ذاته حد يف يمثل بحيث شامل مراقبة نظام وضع بدون الدقة هذه ضمان يمكن فهل
االستخباراتية املعلومات جمع أن منطقية بصورة ُطرح لقد الفردية؟ الحقوق عىل خطًرا
ذلك ولكن دائًما، تقليدية بصورة يُزعم كان مما املدنية للحريات أقل مشكالت يضع ا رسٍّ
أسماه ما عىل متغلبة عام، إجماع تكوين تستطيع الحكومات أن االفرتاض عىل بناء فقط
الذي التهديد طبيعة حول الوضوح إىل [الشديد] «االفتقار االستخبارات محليل أحد
واستخدامات االستخباراتية، املعلومات أجلها من تُجمع التي واألهداف املجتمع، يواجهه

املعلومات.» هذه
هذا من يشء بدأ األرجح. عىل ومعقًدا مفتوًحا ا عامٍّ نقاًشا يتطلب هذا أن يبدو
العمال حزب لحكومة الحثيثة الجهود من الرغم عىل بريطانيا، يف بالفعل يحدث القبيل
من عرش الحادي أحداث بعد اإلرهاب مكافحة مجال يف لترشيعاتها العام النقد وأد يف
عملية عىل املستقل» «اإلرشاف سلطة ماكدونالد اللورد ُمنح ،٢٠١٠ يوليو يف سبتمرب.
يشري ما ذاته حد يف وهو الربيطانية، اإلرهاب مكافحة إلجراءات كبرية رسمية تقييم
اختصاصات وجاءت فيه. املبالغ الفعل رد تداعيات حيال الحذر من جديد مناخ إىل
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كان ومتى املدنية، والحريات األمن قضية يف «النظر هذه: التقييم عملية وصالحيات
نفسه ماكدونالد اللورد رصح وقد الحريات.» لصالح تصحيحية إجراءات اقرتاح ممكنًا
و«أننا سبتمرب، من عرش الحادي هجمات بعد فعلها» رد يف «بالغت بريطانيا أن عالنية
الرغم عىل املقبولة.» الحدود بالفعل تجاوزت التي القوانني وبعض السلطات بعض رأينا
أكثرها (وربما لالنتقاد عرضة املراقبة» «أوامر عنارص أكثر بعض من التخلص من
املراقبني من الكثري بها اإلرهاب» منع تحقيقات «إجراءات استبدال أذهل فقد فعالية)،
التقييم عملية تثر لم النهاية، ويف الصورة. تحسني إىل يهدف شكيل إجراء مجرد باعتباره

كبري. شعبي نقاش أي

 القوة العسكرية
٪٧

انتصار
٪١٠

تحقيقات الرشطة 
٪٤٠

ا لسياسة
٪٤٣

إىل ١٩٦٨ عام من العالم أنحاء مختلف يف إرهابية جماعة ٢٦٨ انتهت كيف :3-7 شكل
3.٢٠٠٦

عىل يتغلب قد ذاته حد يف العام اإلجماع أن عىل مثاًال املتحدة الواليات قدمت
أن من األكاديميني املحامني من حفنة حذر حني ففي والجدال: التعريف مشكالت
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السائد األمريكي العام الرأي بدا أيًضا»، حقوقنا هي بهم املشتبه اإلرهابيني «حقوق
شعبية بموافقة األمريكي الوطني القانون حظي إذ الليربالية؛ الوساوس هذه يحتقر
يف بحريتهم الناس معظم «سيضحي عقالنية يف كرلينستن يشري مثلما النطاق. واسعة

لذلك.» يدفعهم قوي تهديد تحت أنهم شعروا ما إذا األمن، مقابل

اإلرهاب عىل القضاء كيفية

الفردية اإلرهابية الحمالت معظم لكن تماًما. ذاته حد يف اإلرهاب يختفي أن الوارد غري من
بمعلومات تمدنا قد دالالت ذات الحمالت هذه بها انتهت التي الطريقة وتعترب انتهت،
نشاطها تمارس كانت إرهابية جماعة ٦٤٨ عىل راند مؤسسة أجرته تحليل وجد مفيدة.
ُسحقت بينما «انتصاًرا»، حققت منها باملائة عرشة نسبة أن و٢٠٠٦ ١٩٦٨ عامي بني
للقضاء الرئيسيان السببان يتمثل املبارشة. العسكرية القوة باستخدام قليًال أقل نسبة
السياسية التسويات بعض وإجراء (٪٤٠) الرشطة تحقيقات يف الجماعات هذه عىل
٪٣٢ اختفت فيما اإلرهابية، الجماعات إجمايل من ٪٦٢ من يقرب ما اختفى .(٪٤٣)
صار مؤخًرا، «االنتصار». الجماعات هذه من أي يحقق لم الدينية. الجماعات من فقط
بهدف ٢٠٠١ عام يف ُشنت التي اإلرهاب» عىل العاملية «الحرب بأن القبول الشائع من
(وقد وإدارتها. فهمها أُيسء حربًا كانت عاملي»؛ انتشار ذات إرهابية جماعة «كل هزيمة
املفهوم أن ٢٠٠٩ عام من مبكر وقت يف رسميٍّا بالفعل الربيطاني الخارجية وزير أعلن
مكافحة ِعقد أن حقيقة أن كما محبًطا، ذاته حد يف املتأخر اإلدراك هذا كان خطأ.) كان
نحكم أن لنا كان إذا إحباًطا، أكثر تكون قد ملموسة آثار أي له يكن لم بالكامل اإلرهاب
لكن املتحدة. والواليات بريطانيا من كل أعلنتها التي الرسمية التهديد ملستويات وفًقا
ليس اليوم اإلرهاب أن االعتقاد دعم يف املاضية واألحداث الخربات هذه تسهم أن يجب

الغربية. الحضارة عىل القضاء إمكانية حيث من قرن قبل عليه كان مما أقرب

هوامش

(1) Camerapress.
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